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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 9

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 10.10.1971

Tekst volgens de wet van 28.03.1975
Toepasselijk vanaf 01.01.1975 en voor het eerst op de in
1975 te nemen vakantie

Het bedrag van het vakantiegeld van de werknemer wordt
vastgesteld op 12 pct. van het loon van het
vakantiedienstjaar dat als basis diende voor de
berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld
verschuldigde bijdrage, dat loon wordt eventueel
vermeerderd met een fictief loon voor inactiviteitsdagen
die met werkelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld.

Het bedrag van het vakantiegeld van de werknemer wordt
vastgesteld op 14 pct. van het loon van het
vakantiedienstjaar dat als basis diende voor de
berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld
verschuldigde bijdrage, dat loon wordt eventueel
vermeerderd met een fictief loon voor inactiviteitsdagen
die met werkelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen en voor de jonge
werknemers waarvan sprake in artikel 5, mag de Koning
in de door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen en voor de jonge
werknemers waarvan sprake in artikel 5, mag de Koning
in de door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

De rechthebbenden van een overleden werknemer
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

De rechthebbenden van een overleden werknemer
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

Tekst volgens de KB van 01.03.1989
Toepasselijk vanaf 01.01.1989

Tekst volgens de wet van 22.02.1998
Toepasselijk vanaf 13.03.1998

Het bedrag van het vakantiegeld van de werknemer wordt
vastgesteld op 14,80 pct. van het loon van het
vakantiedienstjaar dat als basis diende voor de
berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld
verschuldigde bijdrage, dat loon wordt eventueel
vermeerderd met een fictief loon voor inactiviteitsdagen
die met werkelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld.

Het bedrag van het vakantiegeld van de werknemer wordt
vastgesteld op 14,80 pct. van het loon van het
vakantiedienstjaar dat als basis diende voor de
berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld
verschuldigde bijdrage, dat loon wordt eventueel
vermeerderd met een fictief loon voor inactiviteitsdagen
die met werkelijk gewerkte dagen zijn gelijkgesteld.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen en voor de jonge
werknemers waarvan sprake in artikel 5, mag de Koning
in de door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen en voor de jonge
werknemers waarvan sprake in artikel 5, mag de Koning
in de door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

De rechthebbenden van een overleden werknemer
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopen dienstjaar en van dat
verworgen gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopen dienstjaar en van dat
verworgen gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald
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Artikel 9/

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 9

Tekst volgens de wet van 26.03.1999
Toepasselijk vanaf 01.01.1999

Tekst volgens de wet van 22.05.2001
Toepasselijk vanaf 01.01.2001 en vanaf het
vakantiedienstjaar 2000, vakantiejaar 2001

Het bedrag van het vakantiegeld van de werknemer wordt
vastgesteld op 15,18 pct. van het loon van het
vakantiedienstjaar dat als basis diende voor de
berekening van de tot vestiging van dat vakantiegeld
verschuldigde bijdrage; dat loon wordt eventueel
vermeerderd
met
een
fictief
loon
voor
de
inactiviteitsdagen die met werkelijk gewerkte dagen zijn
gelijkgesteld.

Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgelegd, na advies van de Nationale Arbeidsraad en
van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een
percentage
van
de
bezoldigingen
van
het
vakantiedienstjaar, die als basis gediend hebben voor de
berekening van de verschuldigde bijdrage voor de
samenstelling van bedoeld vakantiegeld, eventueel
vermeerderd door een fictieve bezoldiging voor de
inactiviteitsdagen die met werkelijke arbeidsdagen
gelijkgesteld zijn.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen en voor de jonge
werknemers waarvan sprake in artikel 5, mag de Koning
in de door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen mag de Koning in de
door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

Tekst volgens KB van 10.06.2001
Toepasselijk vanaf 01.01.2003 voor de berekening van de
vakantierechten vanaf het vakantiejaar 2004, vakantiedienstjaar 2003 (KB van 05.11.2002-BS 20.11.2002, 1e )

Tekst volgens KB van 05.11.2002
Toepasselijk vanaf 01.01.2003

Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgelegd, na advies van de Nationale Arbeidsraad en
van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een
percentage
van
de
bezoldigingen
van
het
vakantiedienstjaar, die als basis gediend hebben voor de
berekening van de verschuldigde bijdrage voor de
samenstelling van bedoeld vakantiegeld, eventueel
vermeerderd door een fictieve bezoldiging voor de
inactiviteitsdagen die met dagen normale werkelijke
arbeid gelijkgesteld zijn.

Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgelegd, na advies van de Nationale Arbeidsraad en
van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een
percentage
van
de
bezoldigingen
van
het
vakantiedienstjaar, die als basis gediend hebben voor de
berekening van de verschuldigde bijdrage voor de
samenstelling van bedoeld vakantiegeld, eventueel
vermeerderd door een fictieve bezoldiging voor de
inactiviteitsdagen die met dagen normale werkelijke
arbeid gelijkgesteld zijn.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen mag de Koning in de
door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

Voor de hoofdarbeiders, de zeevarende officieren en
daarmee gelijkgestelde personen mag de Koning in de
door Hem bepaalde gevallen en onder de door Hem
vastgestelde voorwaarden een andere basis of wijze van
berekening voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij
het vorig lid.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 9/3

Tekst volgens de programmawet van 24.12.2002
Toepasselijk vanaf 01.07.2003

Tekst volgens de wet van 25.04.2014
Toepasselijk vanaf 01.10.2013

Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgelegd, na advies van de Nationale Arbeidsraad en
van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een
percentage
van
de
bezoldigingen
van
het
vakantiedienstjaar, die als basis gediend hebben voor de
berekening van de verschuldigde bijdrage voor de
samenstelling van bedoeld vakantiegeld, eventueel
vermeerderd door een fictieve bezoldiging voor de
inactiviteitsdagen die met dagen normale werkelijke
arbeid gelijkgesteld zijn.
Voor de hoofdarbeiders, met uitzondering van de
personen onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling
voor werknemers ingevolge de door hen geleverde
artistieke prestaties en/of de door hen geproduceerde
artistieke werken, de zeevarende officieren en daarmee
gelijkgestelde personen mag de Koning in de door Hem
bepaalde gevallen en onder de door Hem vastgestelde
voorwaarden een andere basis of wijze van berekening
voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij het vorig lid.

Het bedrag van het vakantiegeld wordt door de Koning
vastgelegd, na advies van de Nationale Arbeidsraad en
van het bevoegde Beheerscomité, onder de vorm van een
percentage
van
de
bezoldigingen
van
het
vakantiedienstjaar, die als basis gediend hebben voor de
berekening van de verschuldigde bijdrage voor de
samenstelling van bedoeld vakantiegeld, eventueel
vermeerderd door een fictieve bezoldiging voor de
inactiviteitsdagen die met dagen normale werkelijke
arbeid gelijkgesteld zijn.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider,
behalve wanneer het gaat om een persoon onderworpen
aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers
ingevolge de door hem geleverde artistieke prestaties
en/of de door hem geproduceerde artistieke werken,
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

De rechthebbenden van een overleden hoofdarbeider,
behalve wanneer het gaat om een persoon onderworpen
aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers
ingevolge de door hem geleverde artistieke prestaties
en/of de door hem geproduceerde artistieke werken,
kunnen onmiddellijk betaling vragen van elk vakantiegeld
verworven gedurende het lopend dienstjaar en van dat
verworven gedurende het verlopen dienstjaar, indien ze
hem nog niet werden uitbetaald.

Voor de hoofdarbeiders, met uitzondering van de
personen onderworpen aan de sociale zekerheidsregeling
voor werknemers ingevolge de door hen geleverde
artistieke prestaties en/of de door hen geproduceerde
artistieke werken, de zeevarende officieren en daarmee
gelijkgestelde personen mag de Koning in de door Hem
bepaalde gevallen en onder de door Hem vastgestelde
voorwaarden een andere basis of wijze van berekening
voorschrijven dan deze welke bepaald zijn bij het vorig lid.

In afwijking van § 1, wordt het vakantiegeld van de
gelegenheidsarbeiders, in de zin van artikel 31ter, tweede
lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, van de
werkgevers die onder het paritair comité voor het
hotelbedrijf ressorteren of die onder het paritair comité
voor de uitzendarbeid ressorteren, wanneer de gebruiker
ressorteert onder het paritair comité voor het hotelbedrijf,
berekend overeenkomstig artikel 41bis van het
voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969.

