
JAARLIJKS VERLOF 

Voltijdse werknemers hebben in België doorgaans recht op 4 weken jaarlijkse vakantie. De 
berekening van het aantal vakantiedagen en van het vakantiegeld verschilt wel tussen arbeiders, 
bedienden, leerjongeren, kunstenaars en ambtenaren. 

Bij arbeiders vormen bijvoorbeeld de prestaties en het ontvangen loon van het jaar voorafgaand aan 
het vakantiejaar het vertrekpunt voor de berekening. De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaalt hen 
het vakantiegeld tussen 2 mei en 30 juni van het vakantiejaar 

De vakantie voor bedienden wordt berekend op basis van de prestaties die de werknemer voor één of 
meerdere werkgevers leverde tijdens het vakantiedienstjaar. 

Het enkel vakantiegeld is het normale loon toegekend voor elke vakantiedag (maximum vier 
arbeidsweken per vakantiejaar). Het enkel vakantiegeld maakt dus deel uit van het maandloon voor de 
maand waarin de werknemer vakantie neemt. 

Het dubbel vakantiegeld is gelijk aan een supplement voor elke gepresteerde of daarmee gelijkgestelde 
maand gedurende het vakantiedienstjaar. Het komt overeen met 92% van het brutoloon van de maand 
waarin de werknemer zijn hoofdvakantie opneemt x 1/12 per gewerkte/ gelijkgestelde maand in het 
vakantiedienstjaar. 

De werknemer ontvangt het dubbel vakantiegeld op het ogenblik dat hij hoofdvakantie neemt (in de 
praktijk vaak in mei). 

Werkte je het afgelopen jaar onvoldoende om het recht op 4 weken vakantie te verwerven? Je kan dan, 
naargelang je persoonlijke situatie, beroep doen op extra dagen aanvullende, jeugd- of 
seniorvakantie. Als vakantiegeld ontvang je een voorschot op het vakantiegeld van het volgende jaar 
of een uitkering van de RVA. 

Meer info: https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/verlof-tijdskrediet-en-loopbaanonderbreking/jaarlijkse-
vakantie  

MIJN VAKANTIEREKENING 

Indien u arbeider in de privésector of kunstenaar met contract bent, dan hebt u recht op vakantiegeld 
ten laste van een vakantiefonds. 

Met de beveiligde toepassing Mijn vakantierekening kunt u: 

• Uw vakantierekening voor het huidige en het voorbije jaar consulteren 
• De duur van uw vakantie raadplegen 
• Het bedrag van uw vakantiegeld, de gegevens die in rekening werden genomen voor de 

berekening, de datum van betaling evenals de betalingsgegevens (uw adres, uw bankrekening, 
enz.) raadplegen 

• Documenten verkrijgen:  
o Een duplicaat van de laatste uittreksels van uw vakantierekening 
o Een vakantieduurattest 
o Een duplicaat van uw laatste fiscale attesten 281.10. 

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/verlof-tijdskrediet-en-loopbaanonderbreking/jaarlijkse-vakantie
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/verlof-tijdskrediet-en-loopbaanonderbreking/jaarlijkse-vakantie


• Informatie invoeren of wijzigen (Opgelet: Deze mogelijkheden worden enkel ter beschikking 
gesteld voor burgers die inloggen met hun elektronische identiteitskaart!):  

o De gewenste taal voor de contacten met uw vakantiefonds 
o De bankrekening waarop uw vakantiegeld moet worden gestort  
o Het correspondentieadres indien u uw briefwisseling wilt ontvangen op een ander adres 

dan uw officieel adres.    

Beveiligde toepassing  

Aangezien in de toepassing Mijn vakantierekening uw persoonlijke gegevens worden behandeld, is de 
toepassing beveiligd. U hebt een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer nodig. Die 
elektronische identiteitskaart is immers verplicht indien u gegevens via Mijn vakantierekening wilt 
invoeren of wijzigen. 

Meer informatie  

• Voor technische problemen bij het inloggen (token of elektronische identiteitskaart), neem 
contact op met het Contactcenter van de sociale zekerheid, op het nummer 02 511 51 51.   

• Voor vragen in verband met vakantiegeld, neem contact op met de Rijksdienst voor Jaarlijkse 
Vakantie (RJV) op het nummer 02 627 97 60.  

• https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/static/applics/cova2/index.htm  
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