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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 39

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

Tekst volgens het KB van 14.03.1990
Toepasselijk vanaf 20.05.1990

De bediende wier wedde geheel veranderlijk is
(provisies, premiën, percenten, kortingen, enz.) hebben
per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat gelijk is
aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die
verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die
de maand waarin de vakantie genomen wordt
voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het
gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst
geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve
wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde
dagen van arbeidsonderbreking.

De bediende wier wedde geheel veranderlijk is
(provisies, premiën, percenten, kortingen, enz.) hebben
per vakantiedag, recht op een vakantiegeld dat gelijk is
aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die
verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die
de maand waarin de vakantie genomen wordt
voorafgaan of in voorkomend geval gedurende het
gedeelte van die twaalf maanden dat zij in dienst
geweest zijn, eventueel verhoogd met een fictieve
wedde voor met effectief gewerkte dagen gelijkgestelde
dagen van arbeidsonderbreking.
Het maximum aantal arbeidsdagen per maand, de met
effectieve arbeid gelijkgestelde dagen inbegrepen, wordt
vast-gesteld op vijfentwintig voor de bedienden die
tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen
per week, en op een breuk van vijfentwintig, in
verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden die
tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder dan
zes dagen per week. Voor elke tewerkstelling
gedurende een maandgedeelte, wordt rekening
gehouden met het aantal effectieve arbeidsdagen,
alsook met de dagen van arbeidsonderbreking die met
effectief gewerkte dagen zijn gelijkgesteld, zonder dat
het vastgestelde maximum aantal arbeidsdagen per
maand kan worden overschreden.

De in artikel 38, 2, bedoelde toeslag, waarop de
bediende, bovendien recht hebben, wordt berekend op
basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde
bezoldigingen.

De in artikel 38, 2, bedoelde toeslag, waarop de
bediende, bovendien recht hebben, wordt berekend op
basis van de gemiddelde maandwedde van dezelfde
bezoldigingen.

Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking
te nemenen periode van twaalf maanden die welke de
maand voorafgaat waarin de bediende zijn
hoofdvakantie neemt.

Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking
te nemenen periode van twaalf maanden die welke de
maand voorafgaat waarin de bediende zijn
hoofdvakantie neemt.

Voor de bedienden wier wedde slechts voor een
gedeelte veranderlijk is, worden voor het vast gedeelte
de bepalingen van artikel 38 toegepast en voor het
veranderlijk gedeelte de bepalingen van de vorige
alinea's van dit artikel onder voorbehoud van andere
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden
getroffen.

Voor de bedienden wier wedde slechts voor een
gedeelte veranderlijk is, worden voor het vast gedeelte
de bepalingen van artikel 38 toegepast en voor het
veranderlijk gedeelte de bepalingen van de vorige
alinea's van dit artikel onder voorbehoud van andere
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden
getroffen.
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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 39
Tekst volgens het KB van 01.03.1999
Toepasselijk vanaf 01.12.1998

Tekst volgens het KB van 28.04.1999
Toepasselijk vanaf 01.12.1998

De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is
(provisies, premiën, percenten, kortingen, enz.)
hebben per vakantie-dag, recht op een vakantiegeld
dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der
brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk
der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie
genomen wordt voorafgaan of in voorkomend geval
gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij
in dienst geweest zijn, eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen
gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking.

De bedienden wier wedde geheel veranderlijk is
(provisies, premiën, percenten, kortingen, enz.)
hebben per vakantie-dag, recht op een vakantiegeld
dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der
brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk
der twaalf maanden die de maand waarin de vakantie
genomen wordt voorafgaan of in voorkomend geval
gedurende het gedeelte van die twaalf maanden dat zij
in dienst geweest zijn, eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met effectief gewerkte dagen
gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking

Het maximum aantal arbeidsdagen per maand, de met
effectieve arbeid gelijkgestelde dagen inbegrepen, wordt
vast-gesteld op vijfentwintig voor de bedienden die
tewerkgesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes dagen
per week, en op een breuk van vijfentwintig, in
verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden die
tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder dan
zes dagen per week. Voor elke tewerkstelling
gedurende een maandgedeelte, wordt rekening
gehouden met het aantal effectieve arbeidsdagen,
alsook met de dagen van arbeidsonderbreking die met
effectief gewerkte dagen zijn gelijkgesteld, zonder dat
het vastgestelde maximum aantal arbeidsdagen per
maand kan worden overschreden.

Het maximum aantal arbeidsdagen per maand, de met
effectieve arbeid gelijkgestelde dagen inbegrepen,
wordt vastgesteld op vijfentwintig voor de bedienden
die tewerk-gesteld zijn in het arbeidsstelsel van zes
dagen per week, en op een breuk van vijfentwintig, in
verhouding tot het arbeidsstelsel voor de bedienden
die tewerkgesteld zijn in een arbeidsstelsel van minder
dan zes dagen per week. Voor elke tewerkstelling
gedurende een maandgedeelte, wordt rekening
gehouden met het aantal effectieve arbeidsdagen,
alsook met de dagen van arbeidsonderbreking die met
ef-fectief gewerkte dagen zijn gelijkgesteld, zonder dat
het vastgestelde maximum aantal arbeidsdagen per
maand kan worden overschreden.

De in artikel 38, 2, bedoelde toeslag, waarop de
bedienden bovendien recht hebben, wordt berekend
op basis van de gemiddelde maandwedde van
dezelfde bezoldigingen.

De in artikel 38, 2, bedoelde toeslag, waarop de
bedienden bovendien recht hebben, wordt berekend
op basis van de gemiddelde maandwedde van
dezelfde bezoldigingen.

Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in aanmerking
te nemenen periode van twaalf maanden die welke de
maand voorafgaat waarin de bediende zijn
hoofdvakantie neemt.

Ingeval de vakantie gespreid wordt, is de in
aanmerking te nemen periode van twaalf maanden die
welke de maand voorafgaat waarin de bediende zijn
hoofdvakantie neemt.

Voor de bediende wier wedde slechts voor een gedeelte
veranderlijk is, worden voor het vast gedeelte de
bepalingen van artikel 38 toegepast en voor het
veranderlijk gedeelte de bepalingen van de vorige
alinea's van dit artikel onder voorbehoud van andere
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden
getroffen.

Voor de bedienden wier wedde slechts voor een
gedeelte veranderlijk is, worden voor het vast gedeelte
de bepalingen van artikel 38 toegepast en voor het
veranderlijk gedeelte de bepalingen van de vorige
alinea's van dit artikel onder voorbehoud van andere
beschikkingen die bij collectieve overeenkomst worden
getroffen.

Ook de veranderlijke premies waarvan de toekenning
gekoppeld is aan een beoordeling van prestaties van de
bediende, aan het resultaat van de onderneming of van
een afdeling ervan of aan andere criteria die de betaling
ervan onzeker en wisselend maken, worden voor de
toepassing van dit artikel als een veranderlijke wedde in
anmerking genomen, ongeacht de periodiciteit van de
betaling van deze premies.

Worden eveneens in aanmerking genomen als een
veranderlijke wedde in de zin van het eerste lid, de
veran-derlijke premies waarvan de toekenning
gekoppeld is aan een beoordeling van de prestaties
van de bediende, aan zijn productiviteit, aan het
resultaat van de onderneming of van een afdeling
ervan of aan ieder criterium dat de betaling ervan
onzeker en wisselend maakt, ongeacht de periodiciteit
of het ogenblik van de betaling van deze premies.
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