J.V. Uitvoeringsbesluit - KB 30.03.1967
Artikel 23

EVOLUTIE VAN ARTIKEL 23

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst
op de in 1967 te nemen vakantie

Tekst volgens het KB van 22.06.1979
Toepasselijk vanaf 01.01.1979

Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van spreiding van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie.

§ 1. Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.
§ 2. In afwijking van § 1, zal in de ondernemingen
die ressorteren onder het paritair comité van
diamantnijverheid en -handel het vakantiegeld ter
dekking van de vierde vakantieweek aan de
handarbeiders worden uitgekeerd op het tijdstip
dat deze vakantie genomen wordt.

Onverminderd de bijzondere regelen waarin kan
worden voorzien door de organieke besluiten der
vakantiefondsen, geschiedt de uitkering van het
vakantiegeld door middel van een individueel
betalingsorder.

§ 3. Onverminderd de bijzondere regelen waarin
kan worden voorzien door de organieke besluiten
der vakantiefondsen, geschiedt de uitkering van
het vakantiegeld door middel van een individueel
betalingsorder.
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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 23

Tekst volgens het KB van 21.12.1992
Toepasselijk vanaf 01.01.1993

Tekst volgens het KB van 23.04.1997
Toepasselijk vanaf 01.01.1997

§ 1. Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie.

§ 1. Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie en, dit ten
vroegste op 2 mei van het vakantiejaar.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.

§ 2. In afwijking van § 1, zal in de ondernemingen
die ressorteren onder het paritair comité van
diamantnijverheid en -handel het vakantiegeld ter
dekking van de vierde vakantieweek aan de
handarbeiders worden uitgekeerd op het tijdstip
dat deze vakantie genomen wordt.

§ 2. In afwijking van § 1, zal in de ondernemingen
die ressorteren onder het paritair comité van
diamantnijverheid en -handel het vakantiegeld ter
dekking van de vierde vakantieweek aan de
handarbeiders worden uitgekeerd op het tijdstip
dat deze vakantie genomen wordt.

§ 3. Onverminderd de bijzondere regelen waarin
kan worden voorzien door de organieke besluiten
der bijzondere vakantiefondsen, wordt het
vakantiegeld aan de werknemer uitbetaald bij
machtiging tot betaling, bedoeld in artikel 169 van
het koninklijk besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst, bij
postassignatie, bij cheque of bij circulaire
cheque, behoudens indien de werknemer de
schuldenaar van dit vakantiegeld schriftelijk heeft
verzocht dat bedrag uit te betalen via
overschrijving op een bankrekening of een
postchequerekening.

§ 3. Onverminderd de bijzondere regelen waarin
kan worden voorzien door de organieke besluiten
der bijzondere vakantiefondsen, wordt het
vakantiegeld aan de werknemer uitbetaald bij
machtiging tot betaling, bedoeld in artikel 169 van
het koninklijk besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst, bij
postassignatie, bij cheque of bij circulaire
cheque, behoudens indien de werknemer de
schuldenaar van dit vakantiegeld schriftelijk heeft
verzocht dat bedrag uit te betalen via
overschrijving op een bankrekening of een
postchequerekening.
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Tekst volgens het KB van 24.11.1997
Toepasselijk vanaf 01.01.1997

Tekst volgens het KB van 28.02.2002
Toepasselijk vanaf 01.01.2002

§ 1. Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie en, dit ten
vroegste op 2 mei van het vakantiejaar.

§ 1. Het vakantiegeld wordt aan de arbeider
uitgekeerd op het ogenblik dat hij zijn vakantie
neemt en, in geval van splitsing van de vakantie,
naar aanleiding van zijn hoofdvakantie en, dit ten
vroegste op 2 mei van het vakantiejaar.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.

De werkgever moet de datum van de vakantie, of
eventueel van de hoofdvakantie, ten minste zes
weken voor het met vakantie gaan mededelen
aan het vakantiefonds.

§ 2. In afwijking van § 1, zal in de ondernemingen
die ressorteren onder het paritair comité van
diamantnijverheid en -handel het vakantiegeld ter
dekking van de vierde vakantieweek aan de
handarbeiders worden uitgekeerd op het tijdstip
dat deze vakantie genomen wordt.

§ 2. In afwijking van § 1, zal in de ondernemingen
die ressorteren onder het paritair comité van
diamantnijverheid en -handel het vakantiegeld ter
dekking van de vierde vakantieweek aan de
handarbeiders worden uitgekeerd op het tijdstip
dat deze vakantie genomen wordt.

§ 3. Onverminderd de bijzondere regelen waarin
kan worden voorzien door de organieke besluiten
der bijzondere vakantie-fondsen, wordt het
vakantiegeld aan de werknemer uitbetaald bij
machtiging tot betaling, bedoeld in artikel 169 van
het koninklijk besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst, bij
postassignatie, bij cheque of bij circulaire
cheque, behoudens indien de werknemer de
schuldenaar van dit vakantiegeld schriftelijk heeft
verzocht dat bedrag uit te betalen via
overschrijving op een bankrekening of een
postchequerekening

§ 3. Onverminderd de bijzondere regelen waarin
kan worden voorzien door de organieke besluiten
der bijzondere vakantiefondsen, wordt het
vakantiegeld aan de werknemer, op diens
verzoek, via overschrijving op een bankrekening
of een postchequerekening uitbetaald. Bij gebrek
hieraan gebeurt de betaling per circulaire cheque
of door middel van een ander beschikbaar
betaalmiddel.
Enkel de uitgiftekosten voor de gebruikte
betalingswijze worden door de Rijksdienst voor
Jaarlijkse
Vakantie
of
de
Bijzondere
Vakantiefondsen gedragen.

§ 4. De verplichte vermeldingen die moeten
voorkomen in de mededelingszone van de
betalingsorders van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en de bijzondere vakantiefondsen zijn
de naam en voornaam van de rechthebbende, de
aard en de periode waarop de betaling
betrekking heeft, evenals het referentiennummer.

§ 4. De verplichte vermeldingen die moeten
voorkomen in de mededelingszone van de
betalingsorders van de Rijksdienst voor jaarlijkse
vakantie en de bijzondere vakantiefondsen zijn
de naam en voornaam van de rechthebbende, de
aard en de periode waarop de betaling
betrekking heeft, evenals het referentiennummer.
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