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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 6

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 01.01.1967 en voor het eerst
op de in 1967 te nemen vakantie

Tekst volgens het KB van 14.06.1967
Toepasselijk vanaf 01.01.1967

De
bij
de
Rijksverlofkas
voor
de
diamantnijverheid
aangesloten
werkgevers
plakken, voor ieder van hun arbeiders, op een
vakantiekaart of in een vakantieboekje, zegels ter
waarde van het bedrag der verschuldigde
bijdragen, hetzij bij elke loonuitkering, hetzij ten
minste éénmaal per mand en in elk geval bij het
beëindigen van de overeenkomst.

De bijdragen verschuldigd door de werkgevers
van de diamantnijverheid voor de samenstelling
van het vakantiegeld der werknemers van deze
nijverheid worden gestort overeenkomstig het
koninklijk besluit van 14 juni 1967 tot vaststelling
van bijzondere modaliteiten van toepassing voor
de werkgevers en werknemers van de
diamantnijverheid, van de wetgeving betreffende
de jaarlijkse vakantie der loonarbeiders.

Zij gebruiken daartoe de documenten, hiertoe
beschikbaar gesteld door het betrokken
vakantiefonds.
Het in het eerste lid bedoeld document wordt
opgemaakt door de eerste werkgever die de
arbeider in de loop van een vakantiedienstjaar te
werk stelt.
De werkgever bewaart het zolang de arbeider bij
hem in dienst is en bij het beëindigen van de
overeenkomst wordt het hem ter hand gesteld.
Wordt hij opnieuw te werk gesteld, dan stelt de
arbeider het voorziene document ter beschikking
van zijn nieuwe werkgever, die verantwoordelijk
is voor de bewaring ervan.
In het een en het ander geval, wordt het
document tegen ontvangstbewijs overgedragen.
Met het oog op de uitkering van het vakantiegeld,
wordt het voorziene document overgemaakt aan
de Rijksverlofkas voor de diamantnijverheid in de
door haar te bepalen voorwaarden.
De arbeider heeft recht éénmaal per maand
persoonlijk inzage te nemen van het document.
Het tijdstip daartoe mag door het arbeidsreglement of, bij ontstentenis, mondeling of
schriftelijk door de partijen worden vastgesteld.
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