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EVOLUTIE VAN ARTIKEL 59

Oorspronkelijke tekst
Toepasselijk vanaf 01.01.1967.

Tekst volgens het KB van 20.07.1970
Toepasselijk vanaf 01.01.1970 en voor het eerst
op de in 1970 te nemen vakantie

De bediende moet aan de werkgever, die hem De bediende moet aan de werkgever, die hem
aanvullend vakantiegeld betaalt, volgende aanvullend vakantiegeld betaalt, volgende
inlichtingen verstrekken :
inlichtingen verstrekken :
1 zijn
naam,
voornamen,
geboortedatum;
2

adres

de datum waarop hij de instelling heeft
verlaten
waar
hij
algemeen
of
vakonderwijs heeft genoten of de datum
waarop zijn leercontract een einde heeft
genomen;

en 1 zijn
naam,
voornamen,
geboortedatum;

adres

en

2 de datum waarop hij de instelling heeft
verlaten
waar
hij
algemeen
of
vakonderwijs heeft genoten of de datum
waarop zijn leercontract een einde heeft
genomen;

3 de naam en het adres van de werkgevers die 3 de naam en het adres van de werkgevers die
hem in dienst hebben gehad vanaf de datum
hem in dienst hebben gehad vanaf de datum
dat hij in dienst kwam bij de eerste werkgever
dat hij in dienst kwam bij de eerste werkgever
tot het verstrijken van het vakantiedienstjaar;
tot het verstrijken van het vakantiedienstjaar;
4 de in dienst van
doorgebrachte tijd.

ieder

werkgever 4 de in dienst van
doorgebrachte tijd;

ieder

werkgever

5 de naam en het adres van de werkgever in
wiens
dienst
hij
eventueel
een
gelegenheidswerk heeft verricht tijdens de
vakantie, met vermelding van de duur van
deze tewerkstelling en of deze al dan niet
aanleiding heeft gegeven tot onderwerping
aan het stelsel der jaarlijkse vakantie;
6 de periode tijdens dewelke hij aan zijn
militaire verplichtingen heeft voldaan indien
deze periode gelegen is tussen het einde van
zijn studies of zijn leertijd en de datum
waarop hij voor de eerste maal in dienst is
getreden van een werkgever.
Bovendien moet de bediende de strook Bovendien moet de bediende de strook
overleggen van het vakantiemandaat dat hem overleggen van het vakantiemandaat dat hem
door het vakantiefonds mocht zijn toegestuurd.
door het vakantiefonds mocht zijn toegestuurd.
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