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BIJKOMENDE INFORMATIE Nr. 1

Koninklijk besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de
werkingsmodaliteiten
van het bijzonder Fonds voor de bevordering van de jaarlijkse vakantie
der
werknemers, ingesteld bij artikel 22bis van de gecoördineerde wetten
(BS van 04.10.1990)

____________________________________________
Verantwoordelijke uitgever : L. Vanneste, administrateur-generaal
Lay-out : dienst documentatie en informatie - externe betrekkingen
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MINISTERIE VAN SOCIALE VOORZORGEN MINISTERIE VAN FINANCIEN

BOUDEWIJN, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, gecoördineerd op 28
juni 1971, inzonderheid op artikel 22bis, ingevoegd bij de wet van 24 december 1980;
Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op
artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat bij artikel 9 van de wet van 24 december 1980 betreffende de maatregelen ter
verzekering van de uitvoering van de begroting 1980-1981 van Sociale Voorzorg, bij de Rijksdienst
voor jaarlijkse vakantie een bijzonder Fonds ter bevordering van de jaarlijkse vakantie der
werknemers werd ingesteld;
Overwegende dat bij ontstentenis van het desbetreffende uitvoeringsbesluit de werking van het
bijzonder Fonds voor de bevordering van de jaarlijkse vakantie der werknemers vanaf 1 januari
1981, datum van instelling dient te worden geregulariseerd;
Overwegende dat het aldus noodzakelijk is geworden om onverwijld te voorzien in een aangepaste
reglementering voor de werking van het bijzonder Fonds;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, en van Onze Minister van Financiën,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie kan in toepassing van de
gecoördineerde wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, voor sommige
projecten, hypothecaire leningen als krediet ter investering in België toekennen aan de instellingen
en organisaties die bijdragen tot de rationele aanwending en organisatie van de vakantie der
werknemers.
De leningen worden toegekend tegen een intrestvoet jaarlijks vastgesteld door het Beheerscomité
met voorafgaand akkoord van de Minister van Sociale Zaken.
Artikel 2. De betaalde intresten worden gestort in het Fonds bedoeld in artikel 18 van de
voornoemde geordende wetten.
Artikel 3. Het Beheerscomité stelt jaarlijks het bedrag van de beschikbare kapitalen vast, zij
omvatten :
a) de niet uitgeleende gelden der voorafgaande jaren;
b) de op de toegestane leningen terugbetaalde kapitalen;
c) de jaarlijkse overdracht van 5 % te berekenen op de stand van de reserve, op 1 januari van
het
boekjaar, van het Afhoudingsfonds bedoeld bij artikel 19 van de wetten
betreffende de jaarlijkse
vakantie, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 28 juni 1971.
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Deze overdracht is onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de Minister van Sociale Zaken
en van de Minister van Financiën.
Artikel 4. Nadat het Beheerscomité heeft vastgesteld dat het door de Administratie van de
Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie voorgelegd dossier conform de voorschriften is, bepaalt het
Beheerscomité de hoegrootheid van de lening die wordt toegestaan onder naleving, door de
ontlener, van de opgelegde verplichtingen en voorwaarden bepaald in het bijzonder reglement
vastgesteld door het Beheerscomité en goedgekeurd door de Voogdijminister.
Artikel 5.
a) Aan het bijzonder Fonds ter bevordering van de jaarlijkse vakantie der werknemers
wordt de bestaande reserve van het reservefonds voor toeristische uitrusting overgedragen ten
belope van de sommen opgenomen van het Fonds bedoeld bij artikel 18, van de wetten
betreffende de jaarlijkse vakantie der werknemers, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 28 juni
1971, hetzij van het Fonds bedoeld bij artikel 19 van voornoemde wetten, hetzij van beiden, zoals
deze voorkomt in de passiva der jaarbalans van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie, afgesloten
op 31 december 1980.
b) De nog terug te betalen bedragen van de leningen ten bezware van het
reservefonds voor toeristische uitrusting - stand activa van de balans op 31 december 1980 worden eveneens door het bijzonder Fonds ter bevordering van de jaarlijkse vakantie
overgenomen.
Artikel 6. In afwijking van artikel 1, eerste lid, konden hypothecaire leningen als krediet ter
investering in het buitenland toegekend worden, voor zover de overeenkomst inzake de lening
goedgekeurd is door het Beheerscomité van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie voor 1 januari
1990.
Artikel 7. De voor 1 januari 1990 toegekende leningen worden beheerd door de bepalingen van
het Reglement betreffende het toestaan van leningen door het Fonds ter bevordering van de
jaarlijkse vakantie der werknemers, voorheen goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken.
Artikel 8. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1981.
Artikel 9. Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 10 juli 1990.
BOUDEWIJN
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Ph. BUSQUIN
De Minister van Financiën,
Ph. MAYSTADT

