
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming  

Agentschap voor Onderwijsdiensten  (AgODi) 

Werkstation nr.  

Hendrik Consciencegebouw 

Koning Albert II-laan 15 

1210 BRUSSEL 

 

Betreft: aanvullend vakantiegeld, toepassing van het KB van 30 januari 1979, artikel 5, § 2. 

 

VERKLARING DOOR HET PERSONEELSLID IN TE VULLEN  

Naam en voornaam: 

 

Stamboeknummer: 

 

Naam en adres van de school van de eerste tewerkstelling na het beëindigen of stopzetten van de studies: 

  

 

 

VERKLARING DOOR HET PERSONEELSLID IN TE VULLEN BETREFFENDE DE UITGEOEFENDE 

BEROEPSACTIVITEIT 

De ondergetekende, 1 

thans in functie als:  

aan2 :  

verklaart  

1 dat hij/zij tussen de datum van het einde of de stopzetting van zijn/haar studies of het einde van  de leerovereenkomst, 

nl.                            en de datum van zijn/haar indiensttreding aan hoger genoemde instelling GEEN/EEN3 

beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. 

 

2 WEL/GEEN3 prestaties te hebben verricht, waarvoor hem/haar reeds een vakantiegeld werd uitbetaald krachtens de 

bepalingen van het KB van 30/01/1979, zoals het werd gewijzigd, betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan 

het personeel van 's lands Algemeen Bestuur, of krachtens andere reglementaire bepalingen inzake de toekenning van 

een vakantiegeld aan personeelsleden van de openbare sector. 

 

Hij/zij verklaart op eer dat deze verklaring juist en volledig is. 

 

Datum:                                                                 Handtekening: 

 

 

 

VERKLARING DOOR HET PERSONEELSLID IN TE VULLEN BETREFFENDE ONTVANGEN 

VAKANTIEGELD UIT HOOFDE VAN ANDERE PRESTATIES 

De ondergetekende, 1                                                                  verklaart uit hoofde van een tewerkstelling in de private sector  

vakantiegeld ontvangen te hebben ten bedrage van                                bruto. 

 

Hij/zij verklaart op eer dat deze verklaring juist en volledig is. 

 

Datum:                                                                 Handtekening: 

 

 

 

VERKLARING NA HET EINDE VAN EEN LEEROVEREENKOMST 

De ondergetekende4,                                                                      handelend in de hoedanigheid van            

                                                                              , verklaart dat1                                                                          verbonden was 

aan 5                                                               met leerovereenkomst nr.             

                                

Datum:                                                                 Handtekening: 

 

 

 

                                                 
1 naam en voornaam van het personeelslid 
2 naam en adres van de school 
3 schrappen wat niet past 
4 naam en voornaam van de afgevaardigde van het bedrijf 
5 naam en adres van het bedrijf 

 
 

 

 


