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Art. 4 . D e tekst van de artikelen 27, 28 en 30 , voorkomende 
onder A fdeeling Ill - A lgemeenc bepalingcn - van bovenvermeld ' 
besluit. wordt door de volgende bepalingen verYangen : 

« Art. 27. Het werkplaatsreglement dient aangevuld met de 
opgave van de bij artikel 26 vermelde regels alsmede van de maat
regelen door de directie getroffen, ten einde hct zoo vaak mogelijk 
gebruik van de in . uitvoering van dit reglement ingerichte eetzalen 
waschkamers, kleerkamers en storthaden te vergemakkelijken. · ' 

» Art. 28. Voor de uitvoering der voorschriften van dit regle
ment. mogen de bestendige deputaties van de provincieraden, op 
vm:ock van de belanghebbendcn en op advies van den bevoegden 
lechnischen dienst, alsmede van den genccskundigen dienst voor de 
a rbeidsbescherming, indien het aangelegenheden geldt die in de 
bevoegd~eid van dezen dienst vallen , u itstel of voorwaardelijke vrij
slelling verleenen. 

» Art. 8o. D e mijningenieurs, de ingenieurs voor de arbeids
bescherming en de artsen voor de arbeidsbcscherming zijn belast 
met het toezicht over de uitvoering van dit besluil. » 

Bijzondere bepaling. 

Art. 5. Met het oog op het nakomen van de nieuwe verplich lingen 
die uit dit besluit voorlvloeien , zullen ~e bedrijfshoofden beschikken 
ovcr een tijdruimte van twee maanden, wat de voorschriften van de 
artikelen 18, 2 1 en 23 betreft. en over ccn tijdverloop van één jaar, 
wat de andere voorschriften van hetzelfde beslui t aangaat. 

Art. 6. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzo g 0 
. h k r en nze 

Minister van E conom1sc e Za ·en en Mïddensland z·· . d 
d 11n. te er wat 

hem betreft. belast met e uitvoering van dit besluit. 

G egeven te Brussel. den 14n Juli 1939. 

LEOPOLD. 
Van Koningswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A ntoine DELFOSSE. 

Oc Minister van Economische Zaken en Mïddenstand. 

G. SAP. 

) 

). 

i\JINISTERIE VAN AHBEID EN SOCIALE VOORZORG 

BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit dd 4 Juli 1939 tot bepaling van de spe
ciale toepassingsmodaliteiten, in de industrie der groeven 
van blauwe steen en van te houwen kalksteen der pro
vinciën Luik en Namen, der wet van 8 Juli 1936, gewij
zigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomend en. Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet. van 
20 A ugustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaa lde verlof

daaen en inzonclorheicl op ar t ikelen 2, 4, 5 en 16 ; 
0 ' 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938, tot bepa
ling va-n de algemeene toepassingsmoclaliteiten van voormelde 
wet; 

Gelet op het ko !~i&klijk besluit van 6 April 1939, tot bepaling 
van den datum waarop d e beschikkingen betreffende de bijko
mende verlofdageu in werking treden eu tot bepaling van de 
modaliteiten van storting der voor die ve rlofdagen verschuldigde 
bijdragen ; 

Gelet op de beraadslaging van de gewestelijke gemengde com
missie der groeven van blauwe steen en van te bouwen kalksteen 
dor provinciën Luik en Namen, omtrent de toepassing van de 
voorschriften der wet en d er besluiten betreffende de j aarlijksche 

betaalde verlofclagen; 

Overwegencle clat op 2 Mei 1939, in den schoot var\.. voorrnelde 
par itaire commissie, een akkoord wcrd gesloten ten ein de het bij 
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bovenbedoelde wet en koninklijke besluiten bepaald algemeen 
regime der bet-o.alde verlofdagen, op sommige punten en voor 
het bedrijf waarvan sprake, te wijzigen of nauwkeuriger t.., 
omschrijven 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de d.ienaangaa nde 
door de paritaire commissies getroffen beslissingen ver plich.tnnd 
te maken, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 8 Juli 1936, 
gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938: 

Up de voordracht; van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - In afwijking van de algemeene reglementee
ring nopens de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de 
dienaangaande door de gewestelijke gemengde commissies der 
groeven van blauwe steen en van te bouwen kalksteen der pro
vinciën Luik en Na.men , in vergadering van 2 lV.fei 1939, getrof
fen beslissingen verplichtend gemaakt voor al de ondernemingen 
die tot bedoeld bedrij f behooren . 

Art. 2. - Onverminderd de toepassing der bepalingen van de 
wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 
1938, alsmede van het koninklijk besluit van 8 December 1938, 
waarvan bij bovenbedoelde beslissingeu uiet wordt afgeweken, 
bebeerscht volgend regime het verleenen van de betaalde verlof
dagen in voormeld bedrijf : 

l 
0 

De verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst 
van de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen. 

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas ungegeven; 

2° Het dienstjaar op basis waarvan ved of wordt verleend 
ncemt aauvang op 1 JuJi van elk jaar en eindigt op 30 Juni 
vau het volgend jaar. 

Bij uitzondering wordt het cerste dienstjaar beperkt tot de 
periode loopend van 1 Augustus 1938 tot 30 J uni 1939 ; de ver
lofzegels worden op de loopende ka.art aangebracht met terug
werkende h ach t tot l A u gustus 1938; 
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. h "d •eaens ziekte dat 30 H et m aximum aantal dagen afwez1g e1. ''. ~ . b 1 "t van 
. . b JI, t k-0mnkhjk es Ul overeenkomst1g art1kel 7, , van l'-'e . an zegels 

8 December 1938, aanleiding geeft t-Ot het aan?rengenldv bove~ 
l l ordt mtbetaa en ·ettegenstaande geen normaa. oon w . d 

m . . . k m de twee e hetwelk de fictieve verrneordermg waarvan sp!a e. 
1 
.. 

1 aliuea van artikel 12 van gezegd koninklijk besluit toepasse IJ' 
is, wordt van 20 tot 50 gebraoht; . . . 

40 De betrokken paritaire commissie stel t jaarlijks het ti1dst1p 

of den da.tum van het verlof vasf. . 22 Juli 
r~ l 939 wordt het verlof gezamenlijk va.n 17 tot en met 

verleend; 

50 Behoudens het bepaa.lcle in de eerste alinea van bove~-
t de 20 wordt het verleenen van betaa.ld verlof aa.n de a.rbei-

s aan , . . · Id . geld dP.rs wier Joon werkelijk per maand wordt uitbetaa , gere . • 
ernenkomstig het algemeeu regime voorzieu voor deze arbei-

ov .. . · het ders, inzonderheid b1J art1kelen 11 en 12, laatste ahnea, van 
koninklijk besluit vau 8 December 1938. 

Art. 3. _ Onze Miuister van Arbeid en Sociale Voorzorg 1~ 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 4n Juli 1939. 

LEOPOLD. 

d halldtcckeningen vau al de i\1inisters.) i Volgen e 
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B~T AALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk bes!uit van 12 Juli 1939 tot bepaling van de spe
ciale toepassingsmodaliteiten, in de mannergroeven en 
marmerzagerijen, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij 
de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen. 

L EOPOLD III, Koni ng der Belgen , 

Aan allen tc.<renwo·ordigen en toekomenclen R ·1 , " , . e1 . 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigcl bij de wet van 
20 Augustus 1938, bet re ffende de j aarlijksch e betaalde verlof
dagen , en inzon der heid op a r tikelen 2, 4, 5 en 16 ; 

Gelet op het kon inkli jk bcsluit. van 8 Deccmber 1938, tot bepa
li ng vau de a lgemeene toepassmgsmodali teiten va n voormelde 
wct; 

Gelet op het kollinklijk beslu it _va~ 6 April 1939, tot bepaling 
van den datum waar op de besch1kk111gen betreffen de de b'i jko
men de_ v_erlofd agen in . werking tred~n en tot bepa ling va n de 
modalite1ten van storb ng der voor d ie verlofdaaen ver s h Id· l 

ô c u , 1gc e bijdragen ; 

Gcle!, OJ) de beraadslaginge n va n de N at ·o l p 
' 1 na e a r i ta ire Com 

missie der mar mergroeven en vau de N a tionale P a rit<tire Com-
missie der mar merzagerijen omtren t de toei)·i~5 1· 11g d 

. '~ van e voor-
schriften der wet en de r beslu1ten betreffen de cl · 

1 
. . 

1 
h 

e Jaar IJ 'se e betaa1de verlofdagen ; 

Overwegende dat op 24 l\laa r t 1939 in de
11 5 

l t 
, c 100 van voor-

melcle p a.r ita irc cornmissies een akkoord werd ge 
1 

t t · cl 
. s o en en em e 

'bet bij bovenbedoelde wet. e n koum klijke beslu it e b Id 
1 • . n ep aa age-

meen reg1me clPr betaald e verlofdage11 op 
50111 

· t 
' m1gc p un e n en 

I 
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voor h ct bedr ijf waarvan spr ake, te wijzigen cf nauwkeuriger 
te omsrhrij ven ; 

Q,·erwegende dat cr aanleiding loe l:estaat <le dienaa;1gaande 

cloor de par itaire commissies getr oHen beslissingen Yerplichtend 
te ma ken , overeenkon}stig ar t ikel 4 Yan do wet van 8 J uli 1936, 
gewijzigcl bij de wet van 20 .Au!?ustus 1938 _; 

Op de voordrach t van Onze in R aad vergaclcr dc- Mi nisters, 

\\7ij h ebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel één . - In afwijking \·an de a lgcmeenc r eglementee
ring nopens de j aarl ijksche betaalde Yerlofclagen . worden de 
d icnaangaandc door de Nationale P ari taire Commissie der mar
m ergroeYe n en cloor de on dernemingen die tot becloeld bcd rijf 
en tot de bcvocgdhcid Yan verme lcle par itai r e commissies behooren . 

A rt. 2. - Onvermiudercl de l ocpassing der bepalingcn van 
de wet van 8 J uli 1936, gewijzigd bi j de wet van 20 A_ugustus 
1938, a lsrneclc van het koni:nklijk besluit van 8 Decembcr HJ38, 

,,·aar van bij boven bedcelde beslissingcn 11 iet wordt ufgeweken, 

beheerscht volgcnd r egimc h et ycrlccnen Yan de betaaldc Yerlof

dage11 in voormeld bedrijf : · 

} o De vcrlofbczolcl i!zing wor dt uit!?ek eer d door tuss~henkomst 

van de N a t ion ale Ilulpk;s voor betaalde verlofdagcn. 
Deze bezoldiging wor dt gevestigd cloor mid clel van verlofzegels 

eu -k aar ten door becloelde kas ui tgegeven ; 

2° Ilet clienstjaar op basis waar van Yerlof wordt ver leen d, 
neemt aanvang op 1 Juli van elk jaar en eincl igt op 30 Juni vau 
het volgend jam·. 

· Bij u itzon cler i ng wordt het ccrst c clien stjaar beperkt tot de 
per io'cle loop<'11 d van 1 A ugustus 1938 tot 30 Juni 1939 ; de ver
lofzegels wordcn op de loopcude kaar t 11angebracbt met l erug
werkende kracht tot 1 .Augustus 1938; 

'>o J-Iet maximum aantul daaen afwezigbeicl wegens ziektc dat. 
~ b . 

l t l·rr artikel 7 b) van h ct koniuklijk beslu1t Yan o\·ereen ;:oms b ' ' ' • 

D b . 1938 aanleidina gcefL lot het aanbreugen van zegels, 8 eccm c1 , • b . 

· t t ancle aeen normaa1 Joan worclt mtbetaalcl en boven m et egen s a o . . . cl 
li cl f)·r+1·0yc vermeer clonng waarvan sprake 111 de twee e hetwe ;: <' .. 

1 
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~llnea van artik~l ~2 van .~ez~gd koninkli j k besluit toepasselijk 
1s, wordt van twmt1g op VlJftig werkdagen gebracht ; 

4° D e betrokken paritaire commissies stellen jaarlijks het tijd
stip of den datum rnn het verlof vast. 

In 1939 wordt het verlof gezamenlijk vau 17 tot en met 22 Juli· 
verleend; 

5° Behoudens het bepaalde in de eerste a.linea van bove~
staande 2°, wordt het verleenen vau betaald verlof aau de arbei
ders wier l~~n werkelijk per maand wordt uitbetaald , geregeld 
overeenkomst1g het algemeen regime voorzien voor deze arbei
ders, inzouderheid bij artikelen 11 en 12 laatste alinea van het 
koninklijk besluit van 8 December 1938.' ' 

Art. 3. - Onze Minister van Ar·be1'd e11 S · 1 " T ocia e , oor zorg 1s 
belast met de ui tvoering van dit beslu it. 

Gegeven te Brussel , den 12" Juli 1939. 

LEOPOLD. 

(V'oigeu de handteekeningen van al de -:\linister e.) 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 20 Juli 1939. - Wet van 8 Juli 1936, 
gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen. - Koninklijk besluit tot 
oprichting van een particuliere kas voor' betaalde verlof
dagen in de ijzerindustrie. 

LEOPOLD lll. Koning der Belgen , 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936. gewijzigd bij de wet van 
20 Augustus 1938, bclreffende de ja'ar)i jksche betaalde verlofda
gen. en inzonderheid op a rtikelen 2 , 4. 's en 16; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938. gewijzigd 
bij het koninklijk besluit van 3 Juni 1939. tot bepaling der alge
meene modahteiten van toepassing van voormelde wet; 

Ge!et op hct koninklijk besluit van 6 April 1939 tot bepaling 
van den da tum waarop de besch ikkingen betreffende de bijkomende 
verlofdagen in wcrking treden en tot bepaling der modaliteiten van 
slorting der voor die verlof dagen verschuldigde bijdragen; 

Gelet op de beraadslagingen .van de G emengde Commissie der 
!Jzerindustrie omtrcnt de toepassing van de wettelijke e.n reglemen
laire bepalingen nopens de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat op 15 Maart 1939, in den schoot van voor
melde parita ire · commissic een akkoord werd gesloten. bctreff endc 
de oprichting van ccn parliculierc kas en het invoeren van bepaalde 
speciale modalileilen voor de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

O ,·erwegende dat cr .aanleiding loe bestaat de dienaangaande door 
de paritaire commissies getroHen beslissingen verpliehlend le maken. 
overeenkomstig artikcl 4 van de wet van 8 Juli 1936. gewijzigd bij 
de wet van 2 0 Auguslus 1938; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers. 



1 

ANNALES DES MI NES DE BELGIQUE 

vV ii hebben besloten en \ Yii besluiten : 

A rtikel 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door de 
Gemengde Commissie der Llzerinduslri e, in de vergadering van 
15 M aart 1939, getroffen beslissingen worden verplich lend gemaakl 

\'Oor al de ondernem ingen die behooren lot de volgende afdeelingen 
\·an de ijzerindustrie : 

a} hoogovens; 

b} staa lf abrieken, andere dan de staalvormgieterijen, onder voor
behoud va n wat on der liltera d) voorzien wordl· 

c} ijzer- en s taalplellcrijcn; · 

d}. a fdeelingcn verbonden aan bovenvermelde inrichllngen en 
waann de door de Cemengde Commissie der IJzeri'nd t · - us ne aangc-
nomen loonovereenkomst wordt toegepast. 

A rt. 2. O m·erminderd de toepassing van de bepalingen der wet 

,·an 8 Juli 1936, ~c'''. i.jzigd 'bij . de wel van 20 A uguslus 1938, als
mede van de konmkl11ke beslu1ten van 8 December 1938, 6 Apri l 

1939 en 3 Juni 1939, waarvan bij de bcpalingen van dit beslu it n iel 
wordt af gcweken, wordl_ d.e ijzerinduslrie, wat hct vcrlcenen van de 
jaarlijkschc bclaaldc verlo[ dagen helrcf l. door benedcnbcpaalde spe
ciale rcgcling beheerscht : 

1° Er wordt een parliculicre kas opgcricht, die in de 1jzerinduslric 
de belaling uitsluitend verzekert van de bezoldiging verschuldigd 
voor de gewone verlof dagen voorticn b ij artikel 2, 1" al inca, van 

voormelde wet. 
Dezc kas neemt den vorm aan ,·an ccn ,·ereen1gmg zonder winst

oogmerk, O\'ereenkomslig bijgaande slalulcn ( 1 ) . 

Oc kas is, er toe gchouden aan de op grond van arlikel 8 van 
bo,·cnbedoelde wet aangcwczen ambtenaren, alle inlichtingen te ,·cr

sch a Ffen en h un. zonder verplaalsing, al de besch ciden voor te le<fflcn 
welkc zij mochlen noodig hebben om zich van de locp . '"' assmo van 
bedoelde wet en van haar uilvoeringsbesluilen le klinne ' " . 1, vergcw1s-
sen; 

2° I-let dienstjaar op basis waarvan verlof ' "ordt J d • ver ecn nceml 
aanvang o p 1 April van eH: jaar en eindigt .op 3 1 Maarl van hel 
volgcnd i,aar; 

3° De door de kas voor helaalde \•crlof dagen in de ijzerinduslrie 
verschuldigde ,·erlofbezoldigîng is gelijk aan 2 t. h. van het aan icde-

( 1) Ï:ic Belgiscli S!oatsblod van 27 J uli 1939. 
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ren arbcider in de ijzerindustrie in den loop rnn het beschouwde 

dienstjaar betaalde bruto-loon in geld. H ct loon in geld wordt even
lueel vcrhoogd met h,et gelijkwaarcl ige van de bezoldiging in natu ra, 

berekend op basis van hel la rief voorzien bij arlikel 5 van het 

konink lijk b esluit van 8 Decembcr 1938. 
De bezoldiging wordt . bovend ien, \'erhoogd naar rata van de tij

dens het dienstjaar vaslgeslelde dagcn a fwezigheid die, overeen

komstig a rli kel 7 van vem1eld koninklijk besluit, ais werkelijke 
arbeidsdagcn worden beschouwd; het aan la l in aanmerking komende 

dagen afwezigheid wegens ziekte wordl even\\'el van 20 op 50 werk

dagen gebracht. 
De aldus berekende bczold iging wordl lot den hoogeren halven-

decimc a f gcrond; 

4o D e werkgevers zi jn van hel gcbruik Yan verlo f zegels vrijgc

stcld. Zij maken aan de kas voor êlc jaar]ijksche belaalde verlofda
oen in de ijzerinduslrie, binnen de lien cerste dagen va'n elke maand. 
:en b ijdrage oYer berekcnd tegcn 2 l. h. van hcl in den loop van 
de vorigc maand aan de onder d it bcsluil vallende arbeiders in geld 
en in nalu ra lolaal bclaalde brulo-loon; het brulo-loon wordt ficlief 
verhoogd naar ralo val} de dagen a Fwezigheid waarvan sprakc in de 

2 c alinca van vorenslaand 3°; 

5
o Oc werkgevers Lrcff cn de noodigc schikki ngen opdat de arbei- · 

ders, op hun aannaag, ecns per maand inzage kunnen krijgen van 

de rckcning van hun verlofbezoldiging; 

60 Op het tijdstip van h et verlof of. eYenlueel. bij het verbrekcn 

van de verbintenis v66r dit tijdslip. ovcrhandigen de werkgevers aan 
iedercn a rbeider een kaart van h el door de kas voor belaalde verlof
dagen in de ijzerinduslrie aangenomen mode! en waarop de grond
slagen van de berekening en het bedrag van de verworven bezol

cliging zijn vermclcl; 
7° De aan iederen arbeider verschuldigde verlofbczoldiging wordt 

hem door lusschenkomst van de kas voor bclaaldc ,·erlofdagen in 
de inzerinduslrie uilbelaald. tegen a f gi fle van de verlofkaart. 

vVat de arbeiders hctreft die op hct Liiclstip van het verlof. van 
hun pensionn'eering of van hun o,·crli jdcn in de ijzezrincluslric werk
zaam zijn. verleenen de werkgevers kosleloos hun mcdewerking aan. 
de kas ,.00r al de belrckkingen lusschen cleze en hun arbcidcrs ol 

dezcr rechLhebbenden. 
Voor de arbeiclers die de ijzerinduslric verlielen v66r hel lijdslip 

Yan hel vcrlof. van hun pensionneeri ng of van hun overlijden. 
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betaalt de kas binnen een termijn van tien dagen na de ontvangst 
der op de verlofkaart vermelde aanvraag van de belanghebbenden 
of van hun rechthebbenden , rechstreeks de bezoldiging uit door 
middel van een postassignatie; 

go D e duur van het verlof van iederen arbeider wordt bepaald 
door het getal tijdens het in aanmerking genomen dienstjaar in de 
ijzerindustrie werkelijk geleverde arbeidsdagen door 50 te deelen. 
nadat het eventueel werd verhoogd met h et getal dagen die, over
eenkomstig de 2 " alinea van vorenstaand 3°, als arbeidsdagen wor
den beschouwd en met het gela! dagen afwezizgh eid wegens ziekte 
b oven het maximum van 50 werkdagen , en wegens h et gerneen
schappe)ijk stopzetten van het werk ti jdens hetzelf de dienstjaar. 

Voor de arbeiders die, in den loop van het beschouwde dienst
jaar, ook in andere bedrijven werkten , wordt het quotiënt van de 
vorenbedoelde deeling verhoogd met het quotiënt van de deeling 
van de in die andere bedrijven verkregen verlofbezoldiging - bezol
diging die in voorkomend geval. f iclief verhoogd wordt zooals bij 
artikel 1 2 van het koninklijk besluit van 8 December 1938 is voor
zien - door het aan den arbeider voor een normalen arbeidsdag 
toegekend gemiddeld Ioon gedurende de Lwee laatste weken v66r 
hel verlof. indien de belanghebbende dan niet werkzaam is, tijdens 
de Lwee laalsle weken gedurende dewelke hij heeft gearbeid. 

H et totaal van de in vorenslaande lwce alinea's bedoelde quo
tiënten wordt a fgerond tot de hoogere eenh eid. ln geen geval 
nochtans mag de duur van he t verlof zes• dagen overschrijden; 

9o Het verloflijdperk gaat van 1 April lot 3 1 O ctober, behou
dens uilzonderingen van individueelen aard door de belanghebben
den aangevraagd en l'lndere uitzonderingen wegens rnoeilijkheden die 
de regeling van het beurtstelsel met zich brengt. 

D e bclaalde verlofdagen mogen worden verleend, hetzij door 
sluiling van f abrieken of f abrieksafdeelingen, hetzij bij beurtstelsel. 
deze zijnde zooveel rnogelijk groepsgewijze geregeld. 

ln geval van sluiling van f abrieken of fabrieksafdeelingen . mogen 
de arheiders die Lelast zi jn mel het onderhoud, met de herstellin
gen , rnel h et toezicht, rncl den brandweerdicnsl, en, in het alge
meen , al de andere a rbeiders wier aanwezigheid noodzakeÎijk is 
wegens den specialen diensl dien zij le verzekeren hebben, gedu
rcnde de dagen van sluiting aan h el werk gehouden worden. D eze 
arbeiders kri jgen hun verlof om de beurl; 

I 
r 
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1 0 o Het verleenen van de betaalde verlof dagen aan de arbeiders 
wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald. wordt geregeld 
door het algemeen regime voor die a rbeiders voorzien, namelijk hij 
artikelen 1 1 en 12, laatste alinea, van het koninklijk be~luit van 

8 D ecember 1938 ; 

1 1 o De bij koninklijk besluit van 6 April 1939 bedoelde spe
ciale bijdrage van 1 / 2 t. h. wordt, overeenkomstig de bepahngen 
van a rtikel 4 van dat besluit, uitsluitend door de kas voor betaalde 
verlofdagen in de. ijzerindustrie geïnd. 

A rt. 3 . Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast 
met de u itvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel. den 2on Juli 1939. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekeningen van al de Minislers. ) 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 29 Juli 1939 tot bepaling van de spe
ciale toepassingsmodaliteiten. in de groeven. de cement
fabrieken en de , kalkovens der omstreken van Doomik, 
der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augus
tus 1938, betreHende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD Ill . Koning der Bclgen. 

Aan allen. tegenwoordigen en toekomenden. Hei l. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936. gewijzigd bij de wet van 

20 Auguslus 1938, betreffende de jaarlijksche belaalde verlof dagen. 

en inzonderheid op arlikelen 2, 4, 5 en 16: 

Celel op het koninklij k besluit van 8 O ecember 1938, aangevult! 
bij h et kon inklijk besluit van 3 .!un i 1939, lot bepa]ing van de nlge
meene loepassingsmodaliteiten Yan voormclde wel; 

Gelet op het koninklijk besluil van 6 Apri l 1939, Lol bepaling vëtn 
den dalum waarop de beschik kingen belreffende de bijkomende Yer
lof dagen in werking treden en lot bepaling van de modaliteiten van 
slorling der voor die verlof dagen verschuldigde bijdragen; 

Gelel op de beraadslagingcn van de Paritaire Commissie der 
groeven. cemenlfabrieken en kalkovens der omslreken van Doomik 
omlrenl de loepassing \·an de voorschrif Lcn der wel en der besl uite~ 
belre ffende de jaarlijkschc bctaalde verlof dagcn; 

Overwegende dat op 6 Maarl en 29 April 1939, in den schoot 
van voormclde paritaire commissic een akkoord werd gesloten , ten 
einde hcL bij bovenbedoelde wet en koninklijkc besluilen bepaald 
algemeenc regime der bclaalde verlof dagen. op sommige puntcn en 

1 
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voor de bedrijven waarvan sprake, te wijzigen of nauwkeuriger le 

omschrijven; 

Overwegende dat er aanleiding loe bestaat de dienaangaande 
door de paritaire commissies gelroff en beslissingen voor de belang
hebbenden verplichtend te makcn. overeenkomstig artikel 4 der wet 
van 8 Ju li 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, · 

Wij hebben besloten en 'vVij .besluiten : 

A rtikel 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlof dagen door 
de Paritaire Commissie der groeven, cementfabrieken en kalkovens 
der omstreken van Doomik, in de vergaderingen van 6 Maart en 
29 April 1938, gelroffen beslissingen worden verpliehtend gemaakt 
voor al de ondememing~n die lot bedoelde bedrijven behooren en 
v'an meergemelde paritaire commissie afhangen. 

Art. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet 
rnn 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Auguslus 1938. als
mede van het koninklijk besluit van 8 Oecember 1938, aangevuld 

door het koninklijk bcsluil van 3 Jun i 1939, waarvan bij bovenbe
doelde beslissingen nict wordt a fgeweken , beh eerscht volgend regime 
h et verleenen van de betaalde verlofclagen in voormelde bedrijven : 

1° De verloFbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst van 
de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen. 

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels 
en -kaarten door bedoclde kas uitgegeYen; 

2° H et dienstjaar op basis waarvan verlof , wordt verleend, neemt 
aanvang op 1 Juli van elk jaar en eindigt op 30 Juni van het vol
gend jaar. 

Bij uitzondering, voor het dienstjaar loopende van 1 Juli 1938 tot 
30 Juni 1939, worden de zegels op de verlofkaart met terugwer
kende kracht Lot 3 1 Auguslus 1938 aangebraeht; anderdeels. de op 
30 Juni 1939 bij een lot voormelde bedri jven behoorende ondeme
ming in dienst zijnde arbeider onlvangt eventueel. ter gelegenheid 
van zi jn vcrlof van 1939, cen bijkomende bezoldiging, die gelijk is 
aan 2 t. h. van de loonen, welke h ij in d ie ond~meming tijdens 
de periode loopende van 1 Juli 1938 tot 30 Augustus 1938 ver
dien de. Oeze bijkomende bezoldiging wordt den arbeider. recht
streeks en in speeie, door zi jn werkgever uitgekeerd; 
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30 Het verlof wordt tusschen 1 Juli en 31 October verleend. 
Het verlof mag worden verdeeld volgens de industrieele behoef

ten, onder voorwaarde nochtans dat een hoofdverlof behouden blijve 
van minstens drie dagen. die steeds dienen te worden voorafgegaan 
van - gescheiden door - of gevolgd van een gewonen rustdag; 

4° Behoudens het bepaalde in de eerste alinea van boven
staande 2°, wordt het verleenen van betaald verlof aan de arbei
ders. wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald. geregeld over
eenkomstig het algemeen regime voorzien voor deze arbeiders, inzon
derheid bij artikelen 1 1 en 12, laatste alinea, van het koninklijk 
besluit van 8 O ecember 1938. 

Art. 3. O nze Minister van A rbeid en Sociale Voorzorg is belast 
met de uitvoering van ~it besluit, dat in werking treedt den dag 
waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel. den 2911 Juli 1939. 

LEOPOLD. 

( Volgen d$! handteekeningen vnn ni de Ministers. ) 

r. 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 29 Juli 1939 tot bepaling van de spe
ciale toepassingsmodaliteiten, in de groeven van blauwe 
steen der omstreken van Ecaussinnes, Marche, Feluy en 
Arquennes, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet 
van 20 Augustus 1938, betreffende d~ jaarlijksche betaalde 
verlofdagen. 

LEOPOLD lll. Kon ing der Belgen. 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden. Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936. gewijzigd bij de wet van 
20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, 
en inzonderheid op artikelen 2, 4, 5 en 16: 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 Oecember 1938, aangevu!d 
bij het konink}ijk besluit van 3 Juni 1939, tot bepaling der alge
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wet; 

G elet op het koninklijk besluit van 6 f1pril 1939, to~ bepaling van 
den datum waarop de beschikkingen betreffende de bijkomende ver
lofdagen in werking treden en tot bepaling van de modaliteiten van 
storting der voor die verlofdagen verschuldigde bijdragen; 

1 

Gelet op de beraadslaging van de Paritaire Commissie der groe
ven van blauwe steen der omstreken van Ecaussinnes, Marche. 
Feluy en Arquennes, omtrent de toepassing van de voorschriften der 
wet en der besluiten betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

O verwegende dat, op 26 Juni 1939, in den schoot van voormelde 
paritaire commissie een akkoord ·werd gesloten. ten einde het bij 
bovenbedoelde wet en koninklijke hesluiten bepaald algemeen 
regirne der betaalde verlofdagen, op sommige punten en voor het 
bedrijf waarvan spraken. te wijzigen of nauwkeuriger te omschrijven; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de dienaangaande 
door de paritaire getroffen beslissingen voor de belanghebbenden 
verplich tend te maken. overeenkomstig artikel 4 der wet van 8 Juli 
19°36, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938: 
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Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers. 

\~/ij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel 1 . De omtrenl de jaarlijksche betaalde verlofdagen door 
de P aritaire Commissie der groeven van blauwe sleen der omstreken 
van Eca ussinnes. Marche, F elu y en Arquennes, in de vergadering 
van 26 Juni 1939, getroffen beslissingen worden verplichtend ge
maakt voor al de ondecnemingen die tot bedoeld bedrijf behooren 
en van meergemelde p aritaire comm issie a fhangen. 

A rt. 2. Onverminderd de Loepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Auguslus 1938, als
medc van het koninkliik besluit van 8 D eccmber 1938, aangevuld 
door het kon!nklijk besluit van 3 Juni . 1939, waarvan bij bovenbe
doelde beslissingen niet wordt af geweken, beheerscht volgend regime 
het verleenen van de jaarlijksche betaalde verlof dagen in voormeld 
bedrijf : 

1 o D e verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door Lusschenkomst van 
de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen. 

Oezc bezoldiging wordt gevestigcl door middel van verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven; 

2 o H et dienstjaar op b asis waarvan verlof wordt verleend, neemt 
aanvang op 1 Juli van elk jaar en cindigl op 30 Juni van het 
volgend jaar. 

Bii uitzondering. wordt h et eerste dienstjaar beperkt Lot de periode 
loopcnd van 3 1 A uguslus 1938 tot 30 Juni 1939; 

3o ln afwijking rnn h et bepaalde in de eersle alinea van a rli
kel 12 van het koninklijk besluit van 8 December 1938, wordt de 

duur van h et verlof bepaa_I~ door deeling van de totale voor het 
verlof verschuldigde bezold1gmg door het gemiddeld loon , da t aa~ 
den arbeider voor een normalen arbeidsdag werd toeg k d d 

h 1 k e en ge u-
rende de voorlaatste ge ee e wee · van het beschou d d· . 

1 h bb d 1 d w e 1ensl1aar 
0 f indien de be ang e en e a s an niel werkzaam d d 

, h b dd • was, ge uren e de laalste week waarover ij a r ei e; 

4o De belrokken parilaire commissie stclt jaarl·"k 1 t d 
den dalum van het verlof vast. 11 ·s le tij slip of 

ln 1939 wordt h et verlof gezamenliJ"k 
van 17 tot en met 22 Juli 

verleend; 

50 Behoudens h et bèpaalde in 
s taande 2°, wordt h et verleenen van de eersle alinea van b oven-

betaald verlof aan d b 
e ar eiders, 

-. 

' 

.J 

) 
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wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald. geregeld overeen
komslig het algemcen regime voorzien Yoor deze arbeiders, inzonder
heid bij arlikel 1 1 en 12, laatste a linea. van het koninklijk besluit 

van 8 December 1938. 

Art. 3. Onze Ministcr van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast 
met de ui tvoering ~an dit besluit, dat in werking lreed t den dag 
w~arop h et in het Belgiscli Staatsblad is bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel, den 29n J uli 1939. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handleekeningen van a l de Ministers.) 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 29 Juli 1939 tot b alin 
claie toepassingsmodaliteiten in d epnnkl g van de spe-
d ' e vo eiontg· · 

er omstreken van Andenne, der w t 
8 

, llllllngen 
wijzigd bij de wet van 20 Augustu: 1~~~ bJuli 1936, ge
jaarlijksche betaalde verlofdagen, ' etrefiende de 

LEOPOLD Ill. Koning der Belgen , 

Aan allen, tegenwoordigen en loekomenden, Hei l. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936 ge ... d b 
A b ff d 

' wrizrg ij de wet van 
20 ugustus 1938, etre en e de jaarlijksche b t ld 
. . d h d i J e aa e verlofdagen, m mzon er ei op artiKe en 2, 4. 5 en i 6; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1 _ 
bij het koninklijk beslu it van 3 Juni 1939 t t b 9 .:>1.

8· adangevuld 
d 1 , o epa mg er al 

meene mo a iteiten van toepassing van voormelde wet; ge-

Gelet op het kon inklijk besluit van 6 April 19-9 t t b J· 
d d d 1 h kk 

.J • o epa mg van 
en a tum waarop e )esc i · ingen betreffende d b· ·k d 

1 fd k d 
e •J ·omen e v 

o agen in wer ·ing tre en en tot bepaling van d d I· . er-
l · d d · ] fd e mo a 1te1ten s ortmg er voor . 1e ver o agen verschu!d·g·d b··d van 1 e 11 ragen; 

Gelet op de beraadslaging van de Parit · C ·. . 
kleiontginningen der omstreken van A nd aire omm1ss1e der vorm-

d h f 
enne, omtrent d t 

van e voorsc ri ten der wet en der be J .l b e oepassing 
lijksche betaalde verlofdagen ; s ui en etreffende de jaar-

Overwegende dat. op 5 Mei 1939. in d h 
paritaire commissie een akkoord werd In se oot van voormelde 
bovenbedoelde wet en koninklijke b gls ~ten, ten einde het bij 
regime der betaalde verlofdagen op es u'.ten bepaald algemeen 
b d f · somm1ge t h e rij waarvan sprake. te wijzigen of k pun en en voor et 

nauw ·euriger te omschrijven· 
Overwegende dat er aanleiding l b · 

cloor de parita ire commissies getroffe:e b J·sl~a l de dienaangaande 
es issmgen voor de belang-

1 

), 
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hebbdenden verplichtend te maken. overeenkomstig artikel 4 der wet 
van 8 Juh 1936, gewijzigd bij de wet van 20 A ugustus 1938; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Arlikel 1. D e omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door 
de Paritaire Commissie der vormkleiontginningen der omstreken van 
Andenne, in de vergadering van 5 M ei 1939, getroffen beslissingen 
worden verplichtend gemaakt voor al de ondememingen die tot 
bedoeld bedrijf behooren en van meergemelde paritaire commissie 
afhangen. 

Art. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, als
mede van het koninklijk besluit van 8 December 1938, aangevuld 
door het koninklijk besluit van 3 Juni 1939, waarvan bij bovenbe
doelde beslissingen ni et wordt afgeweken. wordt voormeld bedrijf, 
wat de in 1939 te verleenen betaalde verlofdagen betreft , door 
benedenbepaalde speciale regeling beheerscht : 

1 ° D e verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst van 
de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen. 

D eze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas u itgegeven; 

2° H et d ienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend, neemt 
aanvang op 1 Juh 1938 en eindigt op 30 Juni 1939. 

De zegels worden op ' de verlofkaart met terugwerkende kracht 
lot 1 Juh 1938 aangebracht; bij uitzondering, voor de periode loo
pende van 1 Juh 1938 lot 3 1 December 1938, brengt de werkgever 
op de kaart verlofzegels aan ten bedrage van 2,25 t. h. der door 
den arbeider verdiende loonen; 

3° Het maximum aantal dagen afwezigheid wegens ziekte. dat 
overeenkomstig artikel 7, b, van het koninklijk besluit van 8 D ecem
ber 1938, aanleiding geef t tot het aanbrengen van zegels. nieltegen
staande geen normaal loon wordt uitbetaald. en boven helwelk de 
fictieve venneerdering waarvan sprake in de 2 ° ahnea van artikel 12 
van vermeld koninklijk besluit toepasselijk is, wordt van 20 op 
50 werkdagen gebracht: 
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4° H et verlof wordt, in principe, tusschen 1 Juli en 30 Scptember 
verleend; · 

5° Behoudens het bepaald in de ecrste alinea van boven
staande 2°. wordt het verleenen van betaald verlof aan de arbeiders 
wier loon werkelijk per maand ' wordt uitbetaald, geregcld overcen~ 
komstig het algemeen regime voorzicn voor dezc arbeiders, inzondcr
heid bij artikelen 1 1 en 12. lanlste alincn, van het koninklijk beslui t 
van 8 December 1938. 

A rt. 3 . Onze Ministcr van A rbeid en Socinle Voorzorg is belast 
met de uitvoering van dit beslu it. dat in werking treedt den dag 
waarop het in het Be/giscT1 Staatsblad is bekendgemaakt. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.) 

.. 

( 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 8 Augustus 1939 tot bepaling van de 
speciale toepassingsmodaliteiten, in de groeven van blau
we steen der omstreken van Zinnik, der wet van 8 Juli 
1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betref
fende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD Ill. Koning der Belgen, 

Aan nllen, tcgenwoordigen en toekornenden, J:-leil. 

Gelct op de wet van 8 Juli 1936, gcwijzigd bij de wet van 
20 Auguslus 1938, betrcffcnde de jaarlijksche betaa Ide verlof dagen, 
en inzonderheid op artikelen 2 , 4, 5 en 16; 

Gclet op hct koninklijk besluit van 8 December 1938, aangevuld 
bij het konink]ijk beslu iL van 3 Juni 1939. lot bepaling der alge
meene modali leiten van Loepassing van voormelde wcl; 

Gclet op het koninklijk besluit van 6 A pril 1939. lot bepnhng van 
den datum waarop de beschikkingen betreffende de bijkomende ver
lof dagen in werking tred en en tot bepaling van de modalitei ten van 
storting der voor die verlof dagen verschuldigde bijdragen ; 

GeleL op de bcraadslaging van de Parita ire Commissie der groe
ven vnn bla uwc s teen der omstrekcn van Z innik, omtrent de Loepas
sing van de voorschriften der wet en der b eslu iten betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwcgende dat. op 27 April 1939, in den schoot van voormelde 
paritaire commissie, ecn akkoord werd gesloten Len einde h et bij 
bovenbedoelde weL en koninklijke besluilen bepaald a lgemeen 
rcgime der belaaldc verlof dagen , op sommigcn punlcn en voor heL 
bedrijf waaffan sprake, Le wijzigcn of neuwkeuriger le omschrijven; 

Overwcgcnde dat. er aanleicl ing Loc beslaat de dienaangaande 
door de paritaire commissics gelroff en hcslissingen voor de belang-
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hebbenden verplichtend te maken; overeenkomstig artikel 4 der wet 
van 8 Juli 1936. gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938; 

Op de voordracht van O nze in Raad vergaderde Ministers. 

Wij he66en besloten en Wij besluiten : 

Art. 1. De omtrent de jaarlijksche betaalde verlof dagen door de 
Parita ire Commissie der groeven van blauwe steen der omstreken 
van Zinnik, in de vergadering van 27 April 1939, getroff en beslis
singen worden verplichtend gemaakt voor al de ondememingen die 
tot bedoeld bedrijf hehooren en van meergemelde paritai re commissie 
afhangen. 

A rt. 2. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juli 1936. gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 

193
8. als

mede vqn het koninklijk besluit van 8 December 1938, aangevuld 
door het koninklijk besluit van 3 Juni 1939, waarvan bij bovenbe
doelde besliss ingen niet wordt afgeweken. heheerscht volgend regime 
het verleenen van de jaarlijksche betaalde verlofdagen in voormeld 
bedrijf : 

1 o D e verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst van 
de Nationale I-lulpkas voor b etaalde verlofdagen. · 

Oeze bezoldiging wordt gevestigd door middel van de verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas u itgegeven: 

2 o Het dienstjaar op basis waarvan verlof wordt verleend. neemt 
aanvang op 1 Juni van elk jaar en eindigt op 31 Mei van het vol
gend jaar. 

Bij uitzondering. wordt he t eerste dienstjaar beperkt tot de periode 

loopend van 1 Auguslus 1938 tot 3 1 Mei 1939; de zegels wor
den op de vcrlofkaart aangebracht met terugwerkende kracht tot 
t Augustus 1938; 

3o D e belrokken paritaire commissie stelt jaarli jks het tijdstip ol' 
den dalum van het verlof vast. 

ln 1939 wordt het verlof gezamen,liik ,·an 17 lot en met 
22 

Juli 
verleend: 

4o Behoudens het bepaalde in de eerste a linea van boven
staande 20. wordt het verleenen van betaald verlof aan de a rbeiders. 
wier loon werkelijk per maand wordt uitbetaald, geregeld overeen-
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komstig h et algemeen regime voorzien voor deze arbeiders. inzonder
heid bij artikel 1 1 en 1 2 . laatste a ltnea . van het konink1ijk besluit 

van 8 O ecember 1938. 

A t - Onze Minisler van A rbeid en Socia le Voorzorg is belast 
r · .J · • d d d 

met de uilvoering van dit besluit. dat in werking tree t en ag 
waarop het in het Belgisch Slaalsblad is bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel. den sn Augustus 1 939. 

LEOPOLD . 

(Vol~P.n de ha11dteekeningen van al de Minislers.) 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 9 Augustus 1939 tot b lin . . . . epa g van de 
speciale toepassmgsmodalite1ten in de po 1· . ' r iergroeven der 
omstreken van Lessines, der wet van 8 Juli 1936 ·· . 
b .. d 20 , gew11z1gd 
li e wet van Augustus 1938, betreffende de ·aarli· 

sche betaalde verlofdagen. J Jk-

LE OPO L D Ill. Koning der Bclgen . 

Aan allen, Legenwoordigen en Lockomendcn, I-k { 

GeleL op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bii· de 
A b ff 1 1 wet van 

20 ugusLus 1938, etre ·enc e ce jaarlijksche betaalde verlofda 
en inzonderheid op a rti kelen 2 , ,, . 5 en i 6; gen, 

Gelet op het koninklijk besluiL van 8 D ecember 1 _8 
b.. 1· k · kl··k b ] · J ] 9-' ' aangevuld 11 neL ·onm · 11 · es u1t van 3 , u i 1939 tot be l· J l 

d l 
' pa mg er a ge-

mcene mo a itei ten van loepassing van voormelde wet· 

Gelet op het koninklijk bcslui l van 6 April 19- 9 t t J ] · 

d d d b l kk 
:> • 0 )epa mg van 

en aLum waarop e csc 1i · ·ingcn bctrcff en de d b"k d 
l rd 

. k· d c IJ omen e ver-
o agen m wer ·mg lrc en en lot bcpaling van d d ]· . 

d d
. 1 Fd e mo a 1te1Lcn van 

storling er voor 1e \'Cr o agcn vcrschuldigde 1 ··d 
) If ragen ; 

Gelet op de beraadslaging va. n de Parita· C . . · 
f d k 

ire omm1ss1e d 
iergroeven er omstrc ·en Yan Lessines om t t d er por-

d h f d d 
' ren c tocpa · 

e voorsc ri Len er wcl en er hcsluitcn bct fF d d . ssmg van 
betaaldc verlofdagen; re en e e 1aarlijksche 

Overwegende dat. op 28 Februari 19-9 · d h 
Id k 

:> • m en se ooL v 
me c paritaire commissic cen a ·koord werd l an voor-

J 
.. b 1 d Id k . k gcs olcn, ten einde het 

) IJ oven Je oe c wel en ·onm ·li jkc bcs l .t b Id ] 
regime der betaalde vcrlof dagcn, op somm i~1e en cpaa a gemeen 
hedrijf waarvan sprake, le wijzigcn of na "k p.untcn en vohor hel 

uw eu nger le omsc rijven; 

Overwcgende dat cr aan lciding toe b t 1 d· 
d d f es aal ce 1enaanoaan j 

oor e parita ire commissic> gctro f en h ]· . " ce 
es issmgen rnor de belang-

.. 

"' 

' 
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hebbcnden vcrplichtend te maken , overeenkomstig artikel 4 der wet 
van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 1938; 

O p de voord rach l van O nze in Raa d vergaderde Ministers, 

Wij h ebben b esloLen en \ V ij beslu iten : 

Artikel 1 . D e omlrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door 
de Pa ritaire Commissie der porfiergroeven der omstreken ,·an Les
sines. in de vergadcring van 28 Februari 1939. getroffen beslissin
gen worden verp lich tend gemaakl voor al de ondememingcn die tot 
bedoeld bedrijf bchooren en van meergemelde pariLaire commissic 

a fhangen. 

A rt. 2. O nvermindcrd de loepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juh 1936, gcwijzigd bij de wet Yan 20 Auguslus 1938, als
mede van het koninklijk beslu it Yan 8 December 1938, aangevuld 
door het koninkl ijk bes luit van 3 Juh 1939, \Vaarvan bij bovenbe
doelde bes lissingcn nicl wordl af geweken, beheerscht volgend regime 
het verlecncn rnn de jaarlijkschc betaalde ,·erlof dagen in ,·oormeld 

bedri jf : · 

1 ° De verlofbezold iging wordt ui tgekeerd door tusschenkomst van 

de Nationale Hu lpkas voor betaalde verlofdagen . 
Oeze bczold iging wordt gevesligd door middel van Yerlof zegels 

en -kaarten door bedoeldc kas ui tgegeven; 

2° H et d ienstjaar op basis waarvan verlof wordt Yerleend, neemt 
nanvang op 21 Juli van elk jaar en eindigt op 20 Juli van het vol

gcnd janr. 
Bij uiLzondcring. voor heL diensljaar loopend van 21 Juli 1938 

Lot 20 Ju li 1939 worden de zegels op de verlofkaarl met tcrugwer
kende kracht tot 3 1 Augustus 1938 aangebracht: anderdecls. de op 
20 Ju li 1938 bij de groeven der omstreken van Lessines in dienst 
zijnde arbeidcr onl,·angt, Ler gclegenheid van zijn verlof rnn 1939, 
cen bijkomende bezoldiging die gefijk is aan 2 t. h . ,·an de loonen , 
welke hij in de grocven der omslreken van Lessines lijdens de 
periode loopend van 2 1 .J uli 1938 tot 30 Augustus 1938 vcrdiende. 
D eze bijkomende bezo ldiging wordt den a rbeider, rech lslrccks en in 
specie, uitgekeerd door den werkgcver, die hem gedurende de 

bewuste periode gebezigd heeft: 

3
o D e betrokken paritaire comm issie stell jaarlijks het lijclslip of 

den datum van het verlof vast: 
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4° Behoudens het bepaalde in de eerst 1. t d o d h 1 e a mea van boven-
s aan e 2 • wor t et ver eenen van betaaid 1 F d b ·d 

. l k I k . ver o aan e ar e1 ers 
w1er oon wer ·e ij . per maand wordt uitbet Id Id . 
k t · h t I . aa · gerege overeen-oms 1g e a gemeen reg1me voorzien voo d b ·d h ·d b ·· ·k I r eze ar e1 ers inzond 

e1 11 arb ·e en 1 1 en 1 2. laatste a linea van h t k . k·J· ·k b er-
van 8 D ecember 1938. ' e onm · IJ • es luit 

Art. 3· O nze Minister van Arbeid en So . l V 
d cia e oorzorg · b I met e ui tvoerino van dit besluit . d t . · k· is e ast 

h . h " . a m_ wer ·mg treedt d d 
waarop et m et Belgisch Staatsblad is b k d k en ag 

e en gemaa ·t. 

Gegeven te Brussel. den 9 n A ugustus 1939. 

LEOPOLD. 

( Volgen J e handteekeningen van al d M· . 
e m1sters.) 

.1 

·! __ _ 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 28 Augustus 1939 tot bepaling van de 
speciale toepassingsmodaliteiten, in de zink- en andere 
niet-ijzerme talennijverheid, der wet van 8 Juli 1936, ge
wijzigd bij de w et van 20 Augustus 1938, betrefiende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD 111, Koning der Belgen. 

Aan allen. tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 
20 Auguslus 1938, betreffende de jaarlijksche betaaide verlofdagen. 

en inzonderheid op artikelen 2, 4. 5 en 16; 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 D ecember 1938, aangevuld 
bij het kon in~li jk beslu it van 3 Juni 1939, tot bepaling van de aige
meene modaliteiten van toepassing van voormelde wet; 

Gelet op d e beraadsiaging van de N a tionale Paritaire Commissie 
der zink- en andere niet-ijzermetalennijverheid omtrent de toepas
sing van de voorschriften der wet er der besluiten betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

Overwegende dat, op 13 Juni 1939, in den schoot van voormelde 
paritaire commissie een akkoord werd gesloten. ten einde het bij 
bovenbedoelde wet en koninklijke besluiten bepaald algemeen 
regime der betaalde vcrlofdagen, op sommige punten en voor het 
bedrijf waarvan sprake, te wijzigen of nauwkeuriger te omschrijven; 

Üverwegende dat er aanleiding toe bestaat de dienaangaande 
door de paritaire commissies getroffen beslissingen voor de belang
hebbenden verpÎichtend te maken, overeenkomstig artikel 4 der wet 
van 8 J uli 1936. gewijzigd bij de >vet van 20 Augustus 1938; 
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Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij h ebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1 . D e omtrent de jaarlijksche betaalde verlofdagen door 
de Nationale Paritaire Commissie der zink- en andere niet-ijzer
metalennijverheid, in de vergadering van 13 Juni 1939 getroffen 
beslissingen wàrden verplichtend gemaakt voor al de ondememin
gen die tot bedoeld b edrijf behooren en van meergemelde paritaire 
commiss ie afhangen. 

Art. 2.. Onverminderd de toepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wel van 2 0 Augustus 19 38. a ls
mede van het koninklijk besluit van 8 D ecember 1938, aangevuld 
door het konink]ijk besluit van 3 Juni 1939, waarvan bij bovenbe
doelde beslissingen niet wordt afgeweken, wordt voormeld bedrijf. 
wat de in 1939 te verleenen betaalde verlofdagen betreft. door 
benedenbepaaldc speciale rcgeling beheerscht : 

1 o D ; verlofbezoldiging wordt uitgekccrd door tusschenkomst van 
de Nalionalc Hulpkas voor betaalde verlofdagen. 

D eze bezoldiging wordt gevestigd door middel van de verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas uilgegeven; 

2 0 Het dienstjaar op basis waarvan vcrlof wordt verleend neemt 

aanvang op 1 April 1938 en eindigt op 3 1 Maart 1939; de zegels 
worden op de verlofkaarl aangebrachl mel terugwerkende kracht 
tot 1 Apri l 1938; 

30 Van a f den 2.1 n Lol en met den 5on dag afwezigheid wegens 
ziekt~. brengl de werkgever op de kaart van den helrokkcn a rbeider 
verlofzegels aan ten bedrage van 1 f rank per dag met d· 

A l · ren ver-
slande dat dcze a rbeider op 1 pri 1939 bij voormeld bedrij f in 
dienst is. De werkgever kan echter de aldus bepaalde som den 
betrokken arbeider, rechtsl recks en in specie, uitbetalen; 

4° ln a(wijking van hel bepaalde in de ecrsle alinca van arlikel 12 

van het koninklijk beslui t van 8 Decernber 1938, wordt de duur 
van het verlof bepaald door deeling van de tolale voor het verlof 
verschuldigdc bezoldiging door het gemiddeld loon dat aan den 
mbeider voor een normalen arbeiclsdug werd loegekend gedurendc 
de cerslc drie maundcn van hel jaar 1939; 

l 
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_ o Het verleenen van betaald verlof aan de arbeiders wier loon 
we~kelijk per maand wordt uitbetaald. wordt gerege~d overeen
komstig het algemeen regime voorzien voor deze arbcrters, '.nzo_~
clerheid bij artikelen 1 1 en 12, laatste alinea. van het konmkli1k 

besluit van 8 December 1938. 

A rt. 3 . Onze M inister van A rbeid en Sociale Voorzorg is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in werking trcedt den dag 
waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

Gegeven te Brussel. den 2811 Auguslus 1939. 

LEOPOLD . 

( V olgen de handteekeningen van a l de Ministers.) 


