J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 19

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 19
Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 10.10.1971

Tekst volgens het KB van 13.05.1976
Toepasselijk vanaf 01.01.1976

§ 1. Het vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen wordt
gefinancierd :
1° voor de werknemers die vallen onder de wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
door een deel van 0,40 pct. begrepen in de bijdrage bepaald
bij artikel 17, § 2, 1°, f, van deze wet;

§ 1. Het vakantiegeld voor gelijkgestelde dagen wordt
gefinancierd :
1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

2° voor de werknemers die vallen onder de besluitwet van 7
februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van 2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.
de zeelieden ter koopvaardij, door een deel van 0,30 pct.
begrepen in de bijdrage bepaald bij artikel 3, § 2, 3°, van
genoemde besluitwet;
3° door een inhouding op het brutobedrag van de
vakantiegelden die worden uitgekeerd door de Rijksdienst
voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere vakantiefondsen of
door de Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden;
de Koning stelt het bedrag van deze inhouding vast.
Het in het eerste lid, 1° en 2°, bepaalde deel van de bijdrage
is bestemd voor de financiering van de vakantiegelden voor al
de andere gelijkgestelde dagen dan die welke voortvloeien uit
de militaire dienstplicht en de staking.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de helft van de
last die voortvloeit uit de gelijkstellingen wegens militaire
verplichtingen.

De vakantiegelden daarvoor worden gefinancierd door de
inhouding bedoeld in het eerste lid, 3°.
De andere helft van deze last en de vakantiegelden voor de
overige gelijkgestelde dagen worden gefinancierd uit het bij
het eerste lid, 2°, bedoelde fonds.
Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de
personen die bedoeld zijn bij de besluitwet van 10 januari Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der personen die bedoeld zijn bij de besluitwet van 10 januari
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.
§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft, geschiedt voor de delen der bijdragen §2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
en de inhoudingen bepaald in § 1, een nationale verevening der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, die inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
daarvan een afzonderlijke boekhouding houdt.
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.
De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.
§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, tweede lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, bedoeld bij §
1, derde lid, kan de Koning bij een in Ministerraad overlegd
besluit :

1° het deel van 0,40 pct. begrepen in de bijdragen bepaald
bij artikel 17, § 2, 1°, f, van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders
wijzigen;

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van voornoemde besluitwet van 28
december 1944 betreffende deze bijdrage aan;

2° het deel van 0,30 pct. begrepen in de bijdragen bepaald
bij artikel 3, § 2, 3°, van de besluitwet van 7 februari 1945
betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden
ter koopvaardij, wijzigen.

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij
wijzigen.
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J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 19/1

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 19
Tekst volgens het KB nr. 409 van 18.04.1986
Toepasselijk vanaf 01.01.1986 en voor het eerst maal van
toepassing voor de uitbetaling van het vakantiegeld van het
vakantiejaar 1986
§ 1. Het vakantiegeld
gefinancierd :

voor

gelijkgestelde

dagen

Tekst volgens de wet van 10.06.1993
Toepasselijk vanaf 01.01.1993

wordt § 1. Het vakantiegeld
gefinancierd :

voor

gelijkgestelde

dagen

wordt

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen
worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde
fonds.
fonds.
De bijkomende uitgaven, die het gevolg zijn van de wijziging
aangebracht in de berekeningswijze van het fictief loon voor
gelijkgestelde dagen voortvloeiend uit het interprofessioneel
akkoord 1993-1994 zullen gedragen worden door de in het
eerste lid, 1° en 2°, bedoelde fondsen, in evenredigheid met
hun reserves op het einde van het vakantiedienstjaar.
Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de
personen die bedoeld zijn bij de besluitwet van 10 januari
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de
personen die bedoeld zijn bij de besluitwet van 10 januari
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.

§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van voornoemde besluitwet van 28
december 1944 betreffende deze bijdrage aan;

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van voornoemde besluitwet van 28
december 1944 betreffende deze bijdrage aan;

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.
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J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 19/2

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 19

Tekst volgens de wet van 03.04.1995
Toepasselijk vanaf 01.04.1995

§ 1. Het vakantiegeld
gefinancierd

voor

gelijkgestelde

dagen

Tekst volgens de wet van 25.01.1999
Vakantiedienstjaar 1998 – vakantiejaar 1999

wordt § 1. Het vakantiegeld
gefinancierd

voor

gelijkgestelde

dagen

wordt

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen
worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde
fonds.
fonds.
De bijkomende uitgaven, die het gevolg zijn van de wijziging
aangebracht in de berekeningswijze van het fictief loon voor
gelijkgestelde dagen voortvloeiend uit de interprofessionele
akkoorden 1993-1994 en 1995-1996 zullen gedragen worden
door de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde fondsen, in
evenredigheid met hun reserves op het einde van het
vakantiedienstjaar.

De bijkomende uitgaven, die het gevolg zijn van de wijziging
aangebracht in de berekeningswijze van het fictief loon voor
gelijkgestelde dagen voortvloeiend uit de interprofessionele
akkoorden 1993-1994 en 1995-1996 zullen gedragen worden
door de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde fondsen, in
evenredigheid met hun reserves op het einde van het
vakantiedienstjaar.

Het bepaalde in deze paragraaf is niet van toepassing op de
personen die bedoeld zijn bij de besluitwet van 10 januari
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
mijnwerkers en ermee gelijkgestelden.
§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van voornoemde besluitwet van 28
december 1944 betreffende deze bijdrage aan;

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van voornoemde besluitwet van 28
december 1944 betreffende deze bijdrage aan;

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.
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J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 19/3

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 19
Tekst volgens de wet van 26.03.1999
Toepasselijk vanaf het vakantiedienstjaar 1998 – vakantiejaar
1999
§ 1. Het vakantiegeld
gefinancierd

voor

gelijkgestelde

dagen

Tekst volgens het KB van 03.05.1999
Toepasselijk vanaf 01.01.1999 en voor het eerst voor de
betaling van het vakantiegeld 1999 – dienstjaar 1998

wordt § 1. Het vakantiegeld
gefinancierd

voor

gelijkgestelde

dagen

wordt

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden met uitzondering van het
dubbel vakantiegeld voor de derde dag van de vierde
vakantieweek die worden uitbetaald door de Rijksdienst voor
jaarlijkse vakantie, de bijzondere vakantiefondsen of door de
Compensatiedienst voor betaald verlof der zeelieden; de
Koning stelt het bedrag van deze inhouding vast;

1° door een fonds gestijfd door een inhouding op het
brutobedrag van de vakantiegelden die worden uitbetaald
door de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, de bijzondere
vakantiefondsen of door de Compensatiedienst voor betaald
verlof der zeelieden; de Koning stelt het bedrag van deze
inhouding vast;

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

2° door het fonds bedoeld bij artikel 18.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De bij het eerste lid, 1°, bedoelde inhouding is bestemd voor
de financiering van de vakantiegelden voor de gelijkgestelde
dagen die voortvloeien uit de staking en van de
gelijkstellingen wegens militaire verplichtingen.

De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen De vakantiegelden voor de overige gelijkgestelde dagen
worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde worden gefinancierd uit het bij het eerste lid, 2°, bedoelde
fonds.
fonds.
De bijkomende uitgaven, die het gevolg zijn van de wijziging
aangebracht in de berekeningswijze van het fictief loon voor
gelijkgestelde dagen voortvloeiend uit de interprofessionele
akkoorden 1993-1994 en 1995-1996 zullen gedragen worden
door de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde fondsen, in
evenredigheid met hun reserves op het einde van het
vakantiedienstjaar.

De bijkomende uitgaven, die het gevolg zijn van de wijziging
aangebracht in de berekeningswijze van het fictief loon voor
gelijkgestelde dagen voortvloeiend uit de interprofessionele
akkoorden 1993-1994 en 1995-1996 zullen gedragen worden
door de in het eerste lid, 1° en 2°, bedoelde fondsen, in
evenredigheid met hun reserves op het einde van het
vakantiedienstjaar.

§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

§2. Behalve wat de Compensatiedienst voor betaald verlof
der zeelieden betreft maken de in § 1, eerste lid, 1°, bedoelde
inhoudingen en de door de werkgevers in het raam van de
sociale zekerheid overeenkomstig artikel 18 verschuldigde
bijdragen respectievelijk het voorwerp uit van een nationale
verevening door toedoen van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie die van elke der voornoemde inkomsten afzonderlijk
boekhoudt.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

De Rijksdienst houdt tevens afzonderlijk boek van de
vakantiegelden voor gelijkgestelde dagen naargelang het
gaat om degene die gefinancierd worden door het in § 1,
eerste lid, 1° of 2°, bedoelde fonds.

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

§ 3.Tot dekking van de uitgaven verbonden aan het in
aanmerking nemen van de gelijkgestelde dagen, als bepaald
in § 1, derde lid, van dit artikel, kan de Koning bij een
Ministerraad overlegd besluit :

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers, wijzigen; in dat geval,
past. Hij de nog van kracht zijnde bepalingen van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende deze bijdrage
aan;

1° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders wijzigen; in dat geval, past Hij de nog van
kracht zijnde bepalingen van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende deze bijdrage aan;

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.

2° de bijdrage voor de jaarlijkse vakantie, vastgesteld bij de
besluitwet
van
7
februari
1945
betreffende
de
maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij,
wijzigen.
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