Brussel, 28/11/2018

Persmededeling
Heeft u uw vakantiegeld 2016 nog niet gekregen?
Ondanks talrijke herinneringsbrieven hebben meer dan 11.000 arbeiders en niet-zelfstandige kunstenaars nog
altijd hun bankrekeningnummer niet meegedeeld. Ze konden dus hun volledig vakantiegeld 2016 (werkjaar
2015) niet ontvangen.
De te ondernemen stap is nochtans eenvoudig: aan het vakantiefonds een
zichtrekeningnummer overmaken. Deze arbeiders dreigen dit vakantiegeld te verliezen, indien ze niet
reageren voor 31 december 2018.

Hoe kunt u weten of u in dit geval verkeert?
De toepassing “Mijn vakantierekening” biedt u, als arbeider of kunstenaar, de mogelijkheid om de historiek van de
betalingen van uw vakantiegeld en de eventuele bedragen waarop u recht heeft, te raadplegen. Om tot deze
toepassing toegang te hebben, volstaat het om naar de site www.rjv.fgov.be > Mijn vakantierekening te gaan en u
aan te melden via Itsme of met uw identiteitskaart(eID), pincode alsook een kaartlezer bij de hand te houden en
het vakantiejaar 2016 te kiezen.
Dat heeft geen betrekking op de arbeiders die hun vakantiegeld 2016 reeds ontvangen hebben.

Eenvoudig het zichtrekeningnummer meedelen
Om uw vakantiegeld te ontvangen moet u, als arbeider of kunstenaar, uw persoonlijk zichtrekeningnummer aan
de vakantiefondsen in kwestie meedelen. Er zijn verschillende mogelijkheden:
Als uw werkgever in 2015 bij de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie(RJV) aangesloten was, moet u:
naar de website www.rjv.fgov.be gaan, klikken op “Mijn rekeningnummer meedelen” en de informatie
invoeren;
of de informatie telefonisch meedelen op het nummer 02 627 97 65;
of uw gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer en zichtrekeningnummer) via brief
meedelen, het document ondertekenen en dateren en de brief naar de RJV sturen.
Als uw werkgever in 2015 bij een ander vakantiefonds aangesloten was, moet u:
ofwel naar de website www.rjv.fgov.be gaan en inloggen op de toepassing "Mijn vakantierekening" via
uw eID-kaart, uw Pincode en een kaartlezer of via de toepassing Itsme;
ofwel een invuldocument aanvragen bij het vakantiefonds waarbij uw werkgever in 2015 aangesloten
was.

Bedrag niet correct of verlenging van de verjaringsdatum?
De arbeiders die het bedrag betwisten of die de datum van verjaring van hun recht op vakantiegeld 2016 wensen
te verlengen, kunnen dit doen tot 31 december 2018.
Voor meer informatie, ga naar de website www.rjv.fgov.be in de rubriek Wat ingeval van...> Hoe beroep
aantekenen ?
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Over de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie is een openbare instelling van sociale zekerheid en is
verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders
en kunstenaars. Hij staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld
van de arbeiders en van sommige kunstenaars. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of
onrechtstreeks uit.
Meer informatie op: www.rjv.fgov.be
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