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AMBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

16 April 1938. - Koninklijk besluit tot bepaling, voor 1938 
en volgende jaren, van de speciale toepassingsmoda
liteiten der wet van 8 Juli 1936, op de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen, in het machinebouwbedrijf. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigcn en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936. betreffcnde de jaar1ijksche 
betaalde verlofdagcn, en inzonclerheid op artikelen 2, 4 et 5, 
luidende als volgt : 

« Artikel 2. - De loden van het personeel in de bij voor
gaand artikel bedoelde ondernemingcn en im·ichtiugcn werk
zaam hebben, na één jaar dienst bij denzeli<lcn werkgever, 
recht op een jaarlijksch betaald verlof Yan rni11stcns zcs 

dagen. 
» De toepassing modaliteiten betreffende de verlofdagen 

worden bij koninldijk bcsluit bepaald. 
» A.rtikel 4. - De Koning mag, op de voordracht van de 

Raad vergaderde l\!Iinislers, voor de belanghebbenden de 
beslissingen verplichtend maken door de paritaire commissies 
aangenomen en waarbij worden voorzien 'tzij verloftermijnen 
van meer dans zes dagen, 't zij een andere verdclling dan dezc 
die kr.achtens de artikelcn 2 en 3 werd vastgesteld, of 't zij 
zelfs het verleenen van verloftermijnen onder andere voor
waarden dan cleze bepaalcl bij artikel 2. 

» Hij mag eveneens, op de Yoorchacht van de in Raad ver
gaderde l\Iinisters, <le overeenkomsten verplichtend malœn 
gesloten in de paritaire com missies, bctreffende de toepassing 
van de bepalingen dezer wct op productietakken en aan 
recksen van ondcrncmingcn wcgens artilœl 1 aan deze wet 
niet onderwo1·pen. 

» Artikel 5. - Tijdens clen ganschen duur van het verlof ' 
zal de belanghebbende zijn gewonc bezold iging ontvangen, 
berekend volgens de r egelen bij koninJtlijk besluit te bepa-

len »; 



L 

528 A NNALES DES MINES UE DELGIQl 'E 

Gelet op het koninklijk besluit Yan 14 Augustus 1936 tot 
bepaling n111 de algerneenc toepassin gsmodali tei len van be
docldc wet ; 

Gelet op het koninklijk besluiL van 2 October 1937, tot 
uitbreiding derzelfcle wct op ondemcmingen en imicht ingen 
waar G tot 9 personen worden tcwcrkgcsteld ; 

Gelet op de beraadslaging van heL Nationaal Paritair Comité 
van het machinebouwbedrijf en inzondcrheid op het akkonl 
getroffcn omtrent de toepassing van de voorschriften van 
vermelde wet dù. 8 J uli 1936 ; 

Gelet op het vroeger uitgebrachte advies van den Hoogen 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Ü\·cr\\·cgendc dat op 8 Dcccm bc1· J 937 in den schoot ,·an 
vcrmeld comi té een overeenkomst we1·ù gcsloten , waarbij de 
normale r cgelen van toepassing van de wet d<l 8 J uli 1936, 
alsook Yan de koninlù ijke bcsluitcn del. 14 Augustus 1936 
en 2 October 1937 betreffende het jaarlijksch betaald verlof 
worden gewijzigd ; 

Ovcnvcgende dat er aanlcidin g toc bestaat de dienaangaan
de door de paritaire commissics getroffcn besl issingcn, die 11 p 
verschillendc punten van de uitgevaal'C1igdc algcmccnc regc
l ing afwijken , voor de bclanghebbenden vcrpl ichtcn d te maken , 
ovcl'cenkomstig artikel 4 der wet waar va n sprake ; 

Op de Yoordracht van Onze in Raa.d vergaderdc Minis lcrs, 

\Vïj hebben beslote11 en vVij bcslui tcn : 

A l'tikel 1. - Bij afwijking rnn cle algemeenc rcglemcntec
ring betrcffende de jaarl ijksch<' bclaaldc vel'lofdagen . wor
ùcn de cloor het Nationaal Paritair Com ité van hct machinc 
bouwbcclrij f in de vergaclerin g van 8 Dcccmbcr 1937 O'etrof
fcn beslis~ingen vcrplich tcnd ~cmaakt voor al de bela~ghcb
ben<len <lie tot bedoeld bedt'IJf bchoorcn, <lat namelïk d 
vol ~cn<lc nijverheidslakken omvat : J e 

. _J 
0 

smeltcrijcn van ijzer, gietijzer, brons of andere ijzer
v1·1Je mcLalen; 

2° s laalvorm gietcrijen; 

r 
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3° boutcnfabrieken, schrocvcnfa brieken, draadtrekkerijen en 

spijkerfabrieken ; 
4° smidsen; 
5° koperslagerijen en kctclmakcrijen, bruggen. en gestellen; 
6° matcrieel en uitrusting \·oor spoorwcgen en trams; 
7° seheepsbomv c11 r '.vicrschecpsbouw; 

8° krachtmachines; 
9° werktuig- en landbouwm.achines; . . 

100 au tos. ondcrdeelen van autos, r ijwielen en Yhcgmachmcs; 

110 wapens en ammun ilic; . . 1 b lf _ 
120 elcctrischc machines en uitrust111g, rach o en ca e a 

briek ; 
13° juistheidsmaterieel; . . . 

1
40 het emailleeren, mctalcn ver pakking en bhkslager1Jen; 

. a· · t eciaal werdcn \'Cl'lllCld 15° metalen wel'ktmgen te nie sp . .·. 
en andere metaalbewcrking, met inbegrtp Yan goudsmede1 tJ. 

. a t 'nœ der bepalin aen van Art. 2 _ Onvcrm 111derd e . oepassi o . _ .. :=· . 
l] o J. i· 1936 ·1lsool· va n hct komnkhJk beslmt <le wct ( c . <' u t ' ' • ' • • 

4 
' t 1936 waar van bij bovenvermel<le besl!ssmgen dd. 1 ,cl.ugus us , • < • • • • 

· t oi·<lt afcrcwcken zal bene<lcnbepaalde spec1ale r cgel111g, 
n ie , w ' "' ' . d · · 1 · ] 

1 t · . ] "38 ·if toe1)asseliJ'k zijn 111 e 111JVCl' 1eK waar -van 1c Jam . :1 • , • 

van sprake : 
1° H ebbcn recht op jaadijkschc betaalde Ycrlofdagcn . ~1e 

b 
'} a· ·n den Joop van het beschuwde maatschappCltJk 

ar e1c ers te i • f d werkgeYers 
j aar in dicnst zij n gcw<'cst bij één o mccr cre 

va11 de nijverhcid waa rvan sprake : .. eollect ief. hetzij bij 
20 Hct jaarl ijksch ,.crJof wordt hetz1J 

beurten verlecnd; . ·d , rlcen<l neemt hct 
30 W am1cer het vcrlof eollcct1cf wo1 t '.e , . . 

15 Juh van elk Jaa1 en 
maatschappclijk jaa r aanvang op . · 
eindigt op 14 Juli va n het volgend Jaar 

Wanneer het Yel'lof bij bcurten wordt verlecnd, omva~ hcl 
maatscha ppelijk jnnr te twaalf maanden d ie .. deze Yoo1·ai"gaa11 
waarin het ti jdsti p. waa rovo1· hct verlof b1J benrtcn wordt 

verleend, aanvang neemt 

Het maatschappeli jk j aa1· mag. nochtans'. begrep~n worclcn 

} de (]at·i van het openen {1er rekenmgen , che de data 
t usse ien < ' ' 
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van bct begin en hct eindc der twaalf-rnaandenperiode het 
kortst nabijkomen ; 

4° De voor de verlofdagcn YCrsclmldigcle bezoldiging <lient 
2 t. h. te bcdragen van de hruto-loonen, verlofzolcliging inbe
grepen, verdiend in den loop van hct bcschouwdc maatschap 
pelijk jaar . 

5° Aan ieder arbeicler die op den datum van het verlof 
in dienst is wordt bedoeldc bezoldiging uitgckccrd in specien 
op den eersten normalen betaaldag na hct verlof. 

An ioder arbeider d ie, in den loop nm het maatschappelijk 
jaar, zijn werkgever vi·ijwillig verl aat of wor clt afgeclankt, 
wordt bij zi jn vertrek een verlofbon of ecn door het postbe
beer uitgegeven verlofkaar t fer han cl gesteld, waarvan het 
bedrag gelijk is aan 2 L h. rnn de brnio-loonen. Yerlofzol
diging- inbcgrcpen. verdient bij d ien wcrkgernr in den loop 
van het beschouwde maatschappel ijk jaar. 

Bedoddc vcl'lofbon <lien t te worden ui tbetaald per p ost, t en 
kosle van den werkgever , op het oogenblik dat dezc aan zijn 
in clienst zij ncle pcrsoneel de voor vctfof ver schuldigde bczol
diging uitbetaalt; 

6° H et ti j dstip van het verlof loopt van 15 Juli tot 30 
Septcmber. Uit zonclerlijk mag hct tijclstip van verlof aan
vang nemen op 1 l\ici en eindigcn op 31 October ·; 

7° Mogen nochtans gcdurcnde de pcriode van het collectief 
verlof aan den arbcid wordcn gehouden, de arbeiders belast 
met het ui tvoeren van we1·ken va n ondcrhoucl, hcr stelling of 
toezicht, de arbeiclers van den brandweerdicnst en, over 't 
algemecn, al de arbeiclers waarvan êle aanwezigheid tijdens 
die clagcn is ver eischt wegcns den specialen aard van den 
dienst dien zij hebben te ver zekeren. 

Aan cleze arbeiders clien t hct ycrlof bij beurten te worden 
verleend tusschen bovenbepaalde data; 

8° Dit stel~cl is toepassclijk op al de ai·bcidcrs van boYen
bedoelcle ondernemingen . gebr uikt voot het monteeren of 
plaatsen van de metalen of machin ale toestellen. 

' 9° Dit besluit betr eft al de onderneminO'en behoorencl t t 
hct bedrijf vaar van sprake, welk ook het aa~1 tal of het bero:p 
van de te werk gcstclde per sonen wze. 
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Art. 3. - Onze Mfoister van Arbeicl en Sociale Voorzor g 
is ]Jelast met de uitvoering van dit beslu it. 

Gegeven te Br ussel, den 16" April 1938. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege : 

De Ministcr van Arbeid eu Sociale Voorzorg,· 

A. DELATTRE. 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

14 Juni 1938. - Koninklijk besluit tot bepaling, voor 1938 
en volgende jaren, van de speciale toepassingsmodali
teiten der wet van 8 Juli 1936, op de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen in de zink- en andere nietijzer
metalennijverheid. 

LE OPOLD III , Kon ing der Belgcn, 

/ .an allen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

Ge'et op de wet rnn 8 J uli 193G hetreffende de jaarl ijsche 
bctaa J c~e rnrlofdagen, en inzonderheid op artikclen 2, 4 en 5, 
luidend ais volgt : 

« Art. 2 - De ·.eden van hct personcel, in de bij voorgaand 
::utikel bedoelde ondcrnem ingen en inrichtingen wcrkzaam, 
hebben na één jaar d ienst bij denzclfd en werkgever , rech~ 
op cen jaar lljksch betaald vel'lof va n mi nstens zes dagen. 

» De toepassingsmodaliteiten betreffencl de verlof<lagen 
worden bij koninklij k besluit bcpa~l d . 

» Art. 4. - De Koning ma g. op de ,·oordracht van de in 
Raad ,·crgaderde 1\I inistcrs voor de bclanghebbendcn de 
heslissingen verplichlend maken door de paritaire commissies 
aangenomcn en waarbij worden voorz'cn 't zij verlof termijnen 
van meer dan zes dagen 't zij ccn andcrc Yeerdeeling dan 
deze, cl ic krachtens de arlikelcn 2 cl 3 wer d vastgesteld. of ' t 
zij zelfs het Yerlecnen van verlofterm ijnen onder andrrc 
voorwaarden dan deze bepaald b ij artikel 2. 

» U ij mag eveneens op de Yoordracht ntn dr in Raad vcr
gaderdc l\Iinisters de overe~nkomstcn vcrplichtend maken 
gesloten in d.e pari ta ire comm1ssies, bct 1·c ffcndc de tocpassing 
van de bepalrngen dezer wet op productietakken en aan reek 
sen van on<ler nemingen wegens mtikel 1 aa n deze wet niet 
onder worpen. 
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» Art. 5. - Tijdens den ganschen duur van het vcrlof zal 
de belanghebbende zijn gewonc bezolcling ontvangen bereken<l 
volgens de regelen bij koninkl ijk besluit te bepalen »; 

Gelet op het koninklijk besluit del. 14 Augustus 1936, tot 
vastste:Jing van de tocpassingsmodali teiten van bedoelde wet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 October 1937 tot 
uitbreid ing derzelfde wet op ondernemingen en inricht ingen 
waar 5 tot 9 personcn worden tewerkgestcld ; 

Gelet op de beslissingen der nat ionale paritaire commissio 
der zink- en andere n ictijzermetalennijver heid en inzonderheid 
op de getroffen overecnkomst, wat aangaat de tocpassing 
van de bepalingen van bedoclde wet dd. 8 J uli 1936 ; 

Gclet op het advics \'l'Oegct· uilgcbrachl door den Hoogcn 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegendc dat op 21 Januar i 1938 er een overeenkomst 
werd getroffen in den schoot voornoemde commissie, overeen
komst waarvan clc bcpalingen <le gewone r egels Yan toepassing 
van de wet dd. 8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van de kon ink
lijkc bes:1üten dd. 14 Augustus 1936 en 2 October 1937 be· 
treffende de betaalde jaarlijksche Yerlofdagen ; 

Overwegende d at, overecnkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet de voor de bclanghebbendcn, te dien einde, door de pari
taire commissies getroffcn bcslissingcn en die op verchillende 
pun ten van het voorgcschrcven algemeen stelsel afwijken, 

dienen verp lichtcnd gemaakt; .. 
Op de voordracht van Onze in Raad vergadcrerde l\I1n1s-

ters, 

Wij hebben beslotcn en W ij besluiten; 
A.rtikel 1. _ Bij afwijking van de algemeene reglcmen

teer ing betrcffcncle de jaar:ijksche bctaalde verlof~a~cn wor
den de beslissingen inzake, door de nationale pari~~n·e com
missie der zink- en andere nietij zermctaleunijverhe1c1 ten ge
rnlge van har e beraa<lslagingen getro:ffen, verplichtencl ge
maakt voor al de belanghebbenclen d ie behooren tot al de 
ondernemingen , aangesloten bij de « F édération des usines 
- zinc plomb, argent. cuivre, n ickel et autres métaux non 
;erreu~ » welke de statuten van de paritair e commissie heh· 

ben aangenomen. 



• 

534 ANNAI,ES DES MINES DE BELGIQUE 

Art. 2. - Onverminderd de toepassiug der bepalingen van 
de wet dd. 8 Juli 1936, alsook van het kononldijk besluit dd. 
14 Augustus 1936, waar.van bij bovenvermelde beslissingen 
niet wordt afgeweken, is beneden bepaalde speciale regeling, 
van 1 J anuari 1938 af, toepassclijk in de ondernemingen 
1vaarvan sprake : 

1° De betaalde verlofdagen worden verleend lietzij : 

a) gezamenlijk, door sluiting van fabrieken of fabrieks
afdeelingen ; 

b) bij afwisseling, deze zijnde, in de mate van het moge
lijke, groepsgewijze ingericht; 

c) individueel, op aanvraag der belanghebbende werklie
den, maar rekening houdende met de noodwendigheden van 
het bedrijf; 

2° fodien de verlofdagen tocgestaan woraen door sluiting 
van fabrieken of fabriekafdeelingen of bij afwisseling, zal de 
verloftijd beperkt zijn tusschen 1 April en 31 October van 
ieder jaar, behalvc uitzondering van individueelen aard, door 
werklieden aangevraagd, en andere uitzonderingen voort
spruitend uit moelijkheden in de regeling van de afwisseling; 

3° In geval van sl11;iting van fabrieken of fabriegsafdeelin
gen, zul1 en de werklieden bc1ast met de onderhoudswerken, 
de herstellingen, het toezicht, de brandweer en, in 't alge
meen, al de andere werldie<len wier aanwezigheid noodzakelijk 
is uit hoofdc van den bijzonderen dienst die zij moeten verze
keren, mogen verplicht worden te werk te blijven gedurende 
de sluitingsdagen. 

Dezc werldieëlen zullen htm betaald verlo{ bij afwisseling 
of individueel bekomen. · 

4° Het recht op betaald verlof wordt voor iederen werk
man, ehk jaar op 1 J anuari vastgesteld. 

De duur van het betaald verlof van den werlonan, die op 
dezen datum deel uitmaakt van het personeel der fabriek, 
zal vastgesteld worden volgens den duur van zijn dienst op 
de fabriek, in den loop van het vorig jaar, overeenkomstig 
volgende tabel 
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Duur van 
liet betaald 

Datum van indiensttreding van der wcrkman. vcrlof. 
V66r 1 Februari van het voorig jaar 6 dagcn 
In F ebruari en i\Iaart van het vol'ig jaar 5 
In Apr il en l\!Iei van het vorig jaar . 4 
In Juni en J uli van het vori g jaar 3 
In Augustus en September vn n hct vorig jaar .. ·. · 2 . -
In October, Novcmber en December van het vong Jaar. N1ets; 

5°Bij arbeiclsonùet'breking in den loop van 
mag de <luur van het te verstrekkcn betaald 
komstig volgende tabel verminderd worden : 

'I'otaa1 der arbeidsonderbrekingen. 

l\1inder dans 26 arbei<lsdagen 
van 26 tot 75 dagen 
Van 76 tot 125 
Van 126 tot 175 
Van 176 tot 225 
Meer dan 225 dagen 

het vorig jaa l', 
verlof overecri-

Vermindering 
van den dunr 

van het 
betaald verlof. 

nicts. 
1 dag. 
2 dagen. 
3 
4 -
6 -

De afwezigheden wegens ziekte of ongeval, de door den 
werk""ever vooraf toecrelaten afwezigheden en de niet vooraf 

. 0 0 1 
door den werkgever toegelaten af ,redigheden, die noc ltans 
gerechtvaardigd zijn door overmacht of door oorzaken onaf
hankelijk van den wil van den werkman en welkc het hem 
onmo""elijk maakten vooraf de toelating te vr agen, worden 
als a~·beidsdaaen beschouwd voor het verkrijgen van het 

<o l .. k de 25 recht op betaald verlof, in zooverre ze gezarnen 1J 
arbei<lsdagen niet overschrijden. . . 

Indien hun totaal de 25 arbciÇlsdagen overtreft, zullen z1J 

aanleiding geven tot vermindering van het getal betaalde 
verlofdagen, overeenkomstig bovenstaande tabel.. Nochtans 
zullen de 25 eerste dagcn niet in aanmerlcing komen; 

60 Elk betaald verlof van minstens 3 dagen zal voorafgc
gaan, gescheiden of gevolgd zijn door een gewon.en r ustdag; 
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7° De bezoldiging voor de betaalde verlofdagen wordt voor 
iederen werkman, berekend volgens het gemiddeld loon ver. 
d iend voor een normalen arbeidsdag in den loop van het 
laatstc kwartaal van het vorig j aar ( October, November 

' December ) . . 
Ingeval de werkman, gedurende bovenverme:id tipdper k, 

geen werkprestatie zou geleverd hebben, zal, zooveel mogelijk, 
het gemiddeld basisloon vastgesteld worden voor het t ermijn 
van drie maan den <lat <le maand vo01:afgaat in dewelke de 
werkschorsing plaats had; 

8° De bezoldiging voor verlof zal u it gekeerd worden op den 
gewonen betaaldag der loonen d ie betrckking hebben op het 
tijdperk gedurende hetwelk de verlofdagen gen omen werden ; 

9° I eder werkman die, 't zij ui t eigen beweging. ' t zij door 
afdanking, a e fabriek: verlaat VOOralcer het hem YCI"SChti'Jcligd 
betaald verlof, berekend op 'basis van hct verloopen referen 
tiej aar , te hebben genomen, zal bij zij n vertrek de bij arti
kel 7 Yoorzienen bezoldiging voor het aant al hem nog toeko
mende betaalde verlofd agen, in geldspeciën ontvangen . 

Bovendien zal aan iederen werlanan die op het oogenblik 
<lat hij de fabriek verlaat, minstens drie maanden dienst 
hecft, eene met « verlofzegels » beklcede kaart overhandigd 
worden, die hij gedurende hct volgende jaar in een postkan
toor ter uitb.eta:ing zal mogen aanbieden. D e waarde der op 
deze kaart gcplakte « verlofzegels » moet over eenstemmen 
met 2 t . h ., van het totaal bcdrag der loonen door den werk
man gcdurende het loopen de refer en tiejaar verdiend dit be
drag afgerond zijnde op Ilet hoogere . vi jftig- of h~nderdtal 
franken . 

Art. 3. - Onze !.\Iin ister van Arbcid en Sociale Voorzorg 
wordt belast met de uitvoer ing van di t besluit . 

Gegeven t e Brussel, den 14" J uni 1938. 

LEOPOLD. 

V an Koningswege : 

D e Minister van Ar beid en Social Voorzor g, 

A. DELATTRE. 

r 
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14 Juni 1938. - Koninklijk besluit tot bepaling voor 1938 
van de speciale toepassingsmodaliteiten der wet van 
8 Juli 1936 op de jaarlijksche verlofdagen in de groef
bedrijven, cementfabrieken en kalkovens in de omstre
ken van Ooomik. 

L E OP OLD III, K oning der Belgen , 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

Gelet op de wet van 8 J uli 1936 betreffende de jaar lijksche 
betaalde verlofdagcn, en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend als volgt; 

« Art. 2. - De leden van hct personeel in d e bij voorgaand 
artikcl bedoelde ondernem ingcn en inr ichtingen werkzaam, 
hebben , na één jaa r d ienst bij dcnzelfden werkgever, recht op 
een jaarl ijksch betaald verlof van minstens zes dagen . 

» De t oepassingsmodali tciten betr effende de verlofdagen 
worden bij koninklijk beslui t bepaalcl. · 

» Art. 4 - De K oning mag·, op de voordracht van de in 
Raacl vergadercle l\II inisters, voor de bclang·hebbende de bes . 
lissingen verplichtencl maken door de paritair e commissie 
aangenomen en waar bij \rodcn voorzien 't :i:ij verlof term ijnen 
Yan mecr dans zcs dagen , 't zij cen andere verdeeli ng dans 
dcze die kraehtcns artikclcn 2 en 3 wercl vast gestel<l, of ·t zij 
zelfs het verleenen van verlof termij nen ondcr andcre YOOl"

waarden dan cleze bepaald bij ar t ikel 2. 
» Hij mag evcneens, op de YOordracht van de in Raad ver

gadcrde 1\Iinisters, de oYereenkomsten verplichtend maken . 
gesloten in de par ita ire commissies, betreffende de toepassing 
van de bepalingen dezer wet op productietakken en aan r eek
sen van ondernemingen wegens ar tikcl 1 aan deze wet niet 
onderworpen. 

» Ar t. 5. - Tijdens den ganschen cluur van het verlof zal 
de belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvan gen be
r ekend vol gens de regelen bi j kon inklijk besluit te bepalen »; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 Augustus 1936, tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 October 1937 tot uit
breicling dezelfde wet op ondernemingen en inrichtingen waar 
5 tot 9 personen worden tewerkgestel!d; 

Gelet op de beslissingen del. 28 J anuari 1938 van de Pari
taire Commissie der groeven, cementfabrieken, kallrnvens 
uit de omstreken van Doornik, en inzonderheid op de over een
komst getr offen wat aangaat <le toepassing van de bepalingen 
van bedoelde wet dd. 8 Juli 1936; 

Gelet op het vroeger uitgebraeht aclvies van den H oogen 
Raad voor arbeid en sociale voorzorg ; 

Over\\·egende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
den schoôt rnn de paritaire commissie der groeven, cementfa
bri<'ken. kalko--rens uit de omstrekcn Yan Doornik, o•cl'een
komst waarvan <le bepalingen de gcwonc r cgels van de toep as
sing va n de wet van 8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van de 
koninklijke besluiten van 14 August.us 1936 ei1 2 Oetober 
1937 betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat, over eenkomstig artikel 4 van becloel1c1e 
wet, de voor de belanghebbenden , te clicn ein<le, door de p ari
tafre eommiss ies getroffen beslissingen en d ie, op verschillende 
punten, van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, 
clienen verplichtend gemaakt; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde l\'Iinistern, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

.A.rtikel 1. - Bij anvijking van d e algemeene r eglemen
teering betreffende de jaarlijsksche betaalcle veTlofdagen, wor
den de beslissingen in zake, del 28 J anuari 1938, door de Pa
ritaire Commissie der groeven, cementfabrieken en kalkovens 
uit de omstreken van Doornik getroffen, ' 1erplfohtend gemaakt 
voor al de belanghebbendcn die tot bcdoclcle nijverheid behoo
ren. 

Art. 2. - Onvermindercl de toepassing .,1an de bepalingen 
der wet van 8 Juli 1936, alsmede van de koninklijke beslui
ten van 14 August.us 1936 en 2 October 1937, zoover zijn niet 
indruischen tegen bovenbedoelde beslissingen, zal het volgend 
stelsel speciaal van toepassing zijn in becloelde nijverheid 
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wat betreft het toestaan van jaarlijksche betaalde verlofclagen 
in het jaar 1938 : 

Op datum van 21 Juli 1938, hebben recht op een betaalcl 
verlof, de arbeiders die in clienst van dezelfde ondernemin~ 
zijn sedert 1 April 1938 ten minste. 

De duur van het verlof worclt voor ieder arbeider bepaald 
in verhouding met het aantal dagen arbeid gedurende het 
jaar begrepen tusschen 22 Juli 1937 en 21 Juli 1938, ove
r eenkomstig volgende tabel : 

Voor ten minste 275 dagen 
225 tot 274 
175 tot 224 
125 tot 174 

75 tot 124 
24 tot 74 

arbe!a : 6 clagen ver lof. 
5 
4 
3 
2 
1 dag 

Het verlof wordt toegestaan gedurencle de periode loopende 
van 17 Juli tot 15 October 1938. H et mag enkel verdeelcl 
worden in geval van overmacht of om reden van beclrijfsbe
hoeften, maar zal niettemin een hoofdverlof va.n minstens clrie 
dagen bedragen. 

Art. 3. - Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. 
wordt belast met de uitvoering van dit beslu it. 

Gegeven te Brussel,' den 14" <Ttmi 1938. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege 
De Minister van Arbeicl en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 


