J.V. Gecoördineerde wetten d.d. 28.06.1971
Artikel 18

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 18

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 10.10.1971

Tekst volgens de wet van 26.03.1999
Toepasselijk vanaf 01.01.1999 en voor het eerst op de
berekening van het vakantiegeld voor het vakantiejaar
1999

Het vakantiegeld wordt, onverminderd de bijzondere
bijdragen die mochten voortvloeien uit de toepassing
van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid, behalve voor hoofdarbeiders en voor
zeevarende officieren en daarmede gelijkgestelde
personen.

Het vakantiegeld wordt, onverminderd de bijzondere
bijdragen die mochten voortvloeien uit de toepassing
van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid, behalve voor hoofdarbeiders en voor
zeevarende officieren en daarmede gelijkgestelde
personen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
van deze gecoördineerde wetten, wordt het fonds
gevormd met de bijdragen bepaald in het eerste lid,
insgelijks gespijsd door de intresten van de met de
bijdragen
gevormde
kapitalen
en
de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
van deze gecoördineerde wetten, wordt het fonds
gevormd met de bijdragen bepaald in het eerste lid,
insgelijks gespijsd door de intresten van de met de
bijdragen
gevormde
kapitalen
en
de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.
Het in het tweede lid bedoelde fonds wordt eveneens
gespijsd bij een tegemoetkoming van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening of van het ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Bestuur van Maatschappelijke Integratie, teneinde bij
te dragen tot de financiering van het vakantiegeld van
bepaalde arbeiders, tewerkgesteld in een stelsel van
activering
van
werkloosheidsuitkeringen,
respectievelijk bestaansminimum.
De Koning bepaald bij een in Ministerraad overlegd
besluit het bedrag en de wijze van betaling van deze
tegemoetkoming.
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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 18

Tekst volgens de wet van 24.12.1999
Toepasselijk vanaf 10.01.2000

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

Het vakantiegeld wordt, onverminderd de bijzondere
bijdragen die mochten voortvloeien uit de toepassing
van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid, behalve voor hoofdarbeiders en voor
zeevarende officieren en daarmede gelijkgestelde
personen.

§ 1. Het vakantiegeld wordt, onverminderd de
bijzondere bijdragen die mochten voortvloeien uit de
toepassing van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid, behalve voor hoofdarbeiders en voor
zeevarende officieren en daarmede gelijkgestelde
personen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
van deze gecoördineerde wetten, wordt het fonds
gevormd met de bijdragen bepaald in het eerste lid,
insgelijks gespijsd door de intresten van de met de
bijdragen
gevormde
kapitalen
en
de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
wordt het fonds gevormd met de bijdragen bepaald in
het eerste lid, insgelijks gespijsd door de intresten van
de met de bijdragen gevormde kapitalen en de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.

Het in het tweede lid bedoelde fonds wordt eveneens
gespijsd bij een tegemoetkoming van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening of van het ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu,
Bestuur van Maatschappelijke Integratie, teneinde bij
te dragen tot de financiering van het vakantiegeld van
bepaalde arbeiders, tewerkgesteld in een stelsel van
activering
van
werkloosheidsuitkeringen,
respectievelijk
bestaansminimum
of
financiële
maatschappelijke dienstverlening.

§ 2. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een tegemoetkoming van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van het
ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, Bestuur van Maatschappelijke Integratie,
teneinde bij te dragen tot de financiering van het
vakantiegeld van bepaalde arbeiders, tewerkgesteld in
een
stelsel
van
activering
van
werkloosheidsuitkeringen, respectievelijk bestaansminimum.

De Koning bepaald bij een in Ministerraad overlegd De Koning bepaald bij een besluit vastgesteld na
besluit het bedrag en de wijze van betaling van deze overlegd in de Ministerraad, het bedrag en de wijze
tegemoetkoming.
van betaling van deze tegenmoetkoming.
§3. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een bijdrage van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, teneinde bij te
dragen tot de financiering van het vakantiegeld van de
arbeiders voor de gelijkgestelde dagen bedoeld bij
artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.
Deze bijdrage bedraagt 6 % van het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen die door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
betaald
worden
aan
de
werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd
geschorst met toepassing van de artikelen 49, 50 of 51
van bovengenoemde wet van 3 juli 1978.
De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, de betalingsmodaliteiten
van deze bijdragen.
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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 18

Tekst volgens de programmawet van 24.12.2002
Toepasselijk vanaf 01.07.2003
§ 1. Het vakantiegeld wordt, onverminderd de
bijzondere bijdragen die mochten voortvloeien uit de
toepassing van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid,
behalve
voor
hoofarbeiders,
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,
en voor zeevarende officieren en daarmede
gelijkgestelde personen.

Tekst volgens de wet van 26.12.2013
Toepasselijk vanaf 01.01.2014
§ 1. Het vakantiegeld wordt, onverminderd de
bijzondere bijdragen die mochten voortvloeien uit de
toepassing van de artikelen 6 en 14, gefinancierd door
werkgeversbijdragen in het raam van de sociale
zekerheid,
behalve
voor
hoofarbeiders,
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,
en voor zeevarende officieren en daarmede
gelijkgestelde personen.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
wordt het fonds gevormd met de bijdragen bepaald in
het eerste lid, insgelijks gespijsd door de intresten van
de met bijdragen gevormde kapitalen en de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.

Onverminderd de toepassing van de artikelen 35 en 45
wordt het fonds gevormd met de bijdragen bepaald in
het eerste lid, insgelijks gespijsd door de intresten van
de met bijdragen gevormde kapitalen en de
intekeningspremies en/of commissies, na aftrek van de
beheerskosten van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en van de bijzondere vakantiefondsen als
bepaald bij koninklijk besluit.

§2. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een tegemoetkoming van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van het
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, Bestuur van Maatschappelijke Integratie,
teneinde bij te dragen tot de financiering van het
vakantiegeld van bepaalde arbeiders, tewerkgesteld in
een
stelsel
van
activering
van
werkloosheidsuitkeringen, respectievelijk bestaansminimum
of
financiële
maatschappelijke
dienstverlening.

§2. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een tegemoetkoming van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of van het
Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en
Leefmilieu, Bestuur van Maatschappelijke Integratie,
teneinde bij te dragen tot de financiering van het
vakantiegeld van bepaalde arbeiders, tewerkgesteld in
een
stelsel
van
activering
van
werkloosheidsuitkeringen, respectievelijk bestaansminimum
of
financiële
maatschappelijke
dienstverlening.

De Koning bepaald bij een besluit vastgesteld na De Koning bepaald bij een besluit vastgesteld na
overleg in Ministerraad, het bedrag en de wijze van overleg in Ministerraad, het bedrag en de wijze van
betaling van deze tegemoetkoming.
betaling van deze tegemoetkoming.
§3. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een bijdrage van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, teneinde bij te
dragen tot de financiering van het vakantiegeld van de
arbeiders voor de gelijkgestelde dagen bedoeld bij
artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

§3. Het in de § 1, tweede lid, bedoelde fonds wordt
eveneens gespijsd door een bijdrage van de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, teneinde bij te
dragen tot de financiering van het vakantiegeld van de
arbeiders voor de gelijkgestelde dagen bedoeld bij
artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.

Deze bijdrage bedraagt 6 % van het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen die door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
betaald
worden
aan
de
werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd
geschorst met toepassing van de artikelen 49, 50 of 51
van bovengenoemde wet van 3 juli 1978.

Deze bijdrage bedraagt 6 % van het bedrag van de
werkloosheidsuitkeringen die door de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening
betaald
worden
aan
de
werknemers van wie de arbeidsovereenkomst werd
geschorst met toepassing van de artikelen 49, 50 of 51
van bovengenoemde wet van 3 juli 1978.

De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na De Koning bepaalt bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, de betalingsmodaliteiten overleg in de Ministerraad, de betalingsmodaliteiten
van deze bijdragen.
van deze bijdragen.

Versie 30/04/2015

J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967
Artikel 18/3

§4. Het in § 1 bedoelde fonds wordt eveneens gespijsd
door een tegemoetkoming van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening voor de financiering van de
gelijkgestelde dagen.
De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na
overleg in de Ministerraad, het bedrag en de wijze van
betaling van deze tegemoetkoming.
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