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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 3bis

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 01.04.2012 en voor de eerste
maal van toepassing op de vakantie die in 2012
wordt opgenomen, behalve artikel 2 dat in werking
treedt vanaf het vakantiedienstjaar 2012vakantiejaar 2013, wat betreft de vakantie bedoeld
in artikel 3 van het KB van 30.03.1967

Tekst volgens het KB van 30.08.2013
Retro-actief toepasselijk vanaf 01.01.2013

De werknemers bedoeld in artikel 17bis van de
gecoördineerde wetten genieten van aanvullende
vakantie,
op
voorwaarde
:
1° dat een activiteit in dienst van een of meerdere
werkgevers wordt aangevat of hervat.

§1. De werknemers bedoeld in artikel 17bis van
de gecoördineerde wetten genieten van
aanvullende
vakantie,
op
voorwaarde
:
1° dat een activiteit in dienst van een of meerdere
werkgevers wordt aangevat of hervat.

Onder " aanvatten van een activiteit " moet
worden verstaan, iedere activiteit van een
werknemer die nooit geheel of gedeeltelijk
onderworpen is geweest aan de gecoördineerde
wetten tijdens het vakantiedienstjaar bedoeld in
artikel 3.

Onder "aanvatten van een activiteit" moet worden
verstaan, de situatie van een werknemer die voor
het eerst wordt tewerkgesteld bij een of meerdere
werkgevers in het algemeen werknemersstelsel,
en dat tot wanneer de werknemer 4 weken
vakantie heeft kunnen genieten, in verhouding tot
zijn arbeidsstelsel op het tijdstip waarop hij zijn
Onder " hervatten van een activiteit " moet vakantiedagen opneemt. De aanvatting van een
worden verstaan, iedere activiteit van een activiteit loopt tot het einde van het jaar dat volgt
werknemer die, vóór het hervatten van de op het jaar tijdens hetwelk deze aanvatting heeft
activiteit, bedoeld was in :
plaatsgevonden.
- artikel 27, 1°, a) van het koninklijk besluit van 25 De hervatting van een activiteit loopt tot het einde
november
1991
houdende
de van het jaar dat volgt op het jaar tijdens hetwelk
werkloosheidsreglementering;
deze hervatting heeft plaatsgevonden.
- artikel 100 van de wet betreffende de verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en de
uitvoeringsbesluiten ervan, voor de dagen
arbeidsonderbreking die niet gelijkgesteld zijn met
dagen normale werkelijke arbeid;

Onder " hervatten van een activiteit " moet
worden verstaan, iedere activiteit van een
werknemer die, vóór het hervatten van de
activiteit, bedoeld was in :

- artikel 27, 1°, a) van het koninklijk besluit van 25
november
1991
houdende
de
- in de gevallen, voorzien in artikel 46, § 1; werkloosheidsreglementering;
- de schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst in artikel 48 van het - artikel 100 van de wet betreffende de verplichte
koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige verzekering voor geneeskundige verzorging en
definiëring van begrippen met betrekking tot uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en de
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale uitvoeringsbesluiten ervan, voor de dagen
zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de arbeidsonderbreking die niet gelijkgesteld zijn
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de met dagen normale werkelijke arbeid;
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels - in de gevallen, voorzien in artikel 46, § 1;
heeft genomen;
- de schorsing van de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst in artikel 48 van het
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2° dat ze werkelijke arbeidsprestaties hebben
verricht of een met arbeid gelijkgestelde
onderbreking hebben gehad tijdens ten minste
drie maanden al dan niet doorlopend gedurende
eenzelfde kalenderjaar, bij een of meerdere
werkgevers. Deze periode wordt " aanloopperiode
" genoemd;

koninklijk besluit van 10 juni 2001 tot eenvormige
definiëring van begrippen met betrekking tot
arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale
zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels
heeft genomen;

3° dat de vakantiedagen bedoeld in artikel 3 zijn
opgebruikt.
2° dat ze werkelijke arbeidsprestaties hebben
verricht of een met arbeid gelijkgestelde
onderbreking hebben gehad tijdens ten minste
drie maanden al dan niet doorlopend gedurende
eenzelfde kalenderjaar, bij een of meerdere
werkgevers.
Deze
periode
wordt
"
aanloopperiode " genoemd;
3° dat de vakantiedagen bedoeld in artikel 3 zijn
opgebruikt.
§ 2. Wordt beschouwd als een werknemer die
een activiteit hervat in de zin van de eerste
paragraaf, 1° :
a) de deeltijdse werknemer die overschakelt naar
een
voltijds
arbeidsstelsel
tijdens
het
vakantiejaar;
b) de deeltijdse werknemer die, tijdens het
vakantiejaar, zijn arbeidsstelsel verhoogt met ten
minste 20 % van een voltijds arbeidsstelsel ten
opzichte van het gemiddelde van zijn
arbeidsstelsel(s) tijdens het vakantiedienstjaar.
Deze regel geldt voor de toegang tot het stelsel
van de aanvullende vakantie van de werknemers
voor wie de berekening van de duur van de
vakantie ten opzichte van zijn arbeidsstelsel
tijdens het vakantiedienstjaar leidt tot een tekort
van ten minste vier dagen vakantie om
aanspraak te kunnen maken op vier weken
vakantie.

