Wijziging Bijstandsregeling
vakantietoeslag per 1 januari 1999
SZW
15 december 1998/nr. BZ/UK/40171
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 46 van de Algemene
bijstandswet;

A
Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2
Deze regeling is van toepassing op de
vaststelling van de aanspraak op
vakantietoeslag over een inkomen ontvangen in het kalenderjaar 1999.

Besluit:
Artikel I
De Bijstandsregeling vakantietoeslag
1996 wordt gewijzigd als volgt:

bij een inkomen

en minder dan:

bedraagt de aanspraak op

gelijk aan of meer dan:

f 0,00
105,84% bvs
35,75% bvs + f 1263,00
35,75% bvs + f 1433,00

B
Artikel 4 wordt vervangen door:
Artikel 4
Indien de belanghebbende jonger dan
65 jaar is wordt de aanspraak op
vakantietoeslag vastgesteld aan de
hand van de navolgende tabel, waarbij
onder ’bvs’ de belastingvrije som en
onder «ink» het inkomen wordt verstaan:

vakantietoeslag:

105,84% bvs
35,75% bvs + f 1263,00
36,35% bvs + f 1433,00

8 % ink
8 % ink - 2,87% bvs
8 % ink - 2,87% bvs - f 7,50
8,54 % ink - 3,07% bvs- f 22,00

C
Artikel 5, eerste lid, wordt vervangen door:
1. Indien de belanghebbende 65 jaar of ouder is, wordt de aanspraak op vakantietoeslag vastgesteld aan de hand van de
navolgende tabel, waarbij onder «ink» het inkomen wordt verstaan:
bij een inkomen gelijk

en minder dan:

bedraagt de aanspraak

aan of meer dan:

f 0,00
f 1160,92

op vakantietoeslag:

f 1160,92

8 % ink
8 % ink - f 2,52

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 15 december 1998.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
Toelichting
Op grond van artikel 46 van de
Algemene bijstandswet wordt de aanspraak op vakantie-toeslag die over
een inkomen bestaat niet vastgesteld
op het te zijner tijd feitelijk uit te
betalen bedrag, maar wordt deze uitgaande van het maandinkomen forfaitair vastgesteld, rekening houdend
met de bepalingen van de
Bijstandsregeling vakantietoeslag
1996.

Uitgangspunt bij de opstelling van
de in de regeling genoemde rekenregels is dat het vastgestelde vakantiegeld slechts binnen beperkte marge
mag afwijken van het feitelijk door
betrokkene te ontvangen bedrag. In
deze regeling zijn daartoe de belastingtarieven en premies verwerkt die
van toepassing zijn in het jaar waarop
de verrekening van het inkomen
plaatsvindt. Aangezien belasting en
premies per 1 januari 1999 wijzigen
dient de Bijstandsregeling vakantie-
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toeslag 1996 daaraan te worden aangepast.
De Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid,
K.G. de Vries.
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