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Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 20 van de Arbeidsverordening
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Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
Broodbakkerij : alle open of besloten ruimten, behorende tot een inrichting, waar ten behoeve van een onderneming brood
wordt bereid of stoffen een daartoe strekkende bewerking ondergaan, voor zover in die ruimten, al of niet
voortdurend, met de broodbereiding verband houdende
werkzaamheden worden verricht;
bakkersarbeid : alle werkzaamheden verricht in een broodbakkerij, met
uitzondering van die dienende tot bewaking of tot reiniging der inrichting, tot herstelling van ovens of
werktuigen, die tot herstelling of onderhoud van gebouwen, alsmede die tot het stoken van een stoomketel, voor zover laatstbedoelde werkzaamheden worden
verricht door een arbeider, die in de onderneming geen
andere arbeid verricht dan het bedienen van een stoommachine of een stoomketel;
bakker
: een arbeider die al of niet voortdurend in de onderneming van een ander bakkersarbeid verricht.
Artikel 2
De werktijd voor bakkers bedraagt ten hoogste 8 ½ uur per dag en
48 uren per week. De bepalingen van artikel 8 van de Arbeidsverordening zijn ten deze niet van toepassing.
Artikel 3
1. Het is verboden des zondags bakkersarbeid te verrichten.
2. Indien een zon of feestdag onmiddellijk gevolgd wordt door
één of meer andere zon of feestdagen, mag op één dier dagen, ter keuze van de werkgever, bakkersarbeid worden verricht.
3. Indien op de Goede Vrijdag bakkersarbeid is verricht, is het
niet geoorloofd op één der beide Paasdagen deze arbeid te verrichten.
Artikel 4
Indien zich bijzondere omstandigheden voordoen kan door de in de
Arbeidsverordening genoemde autoriteit schriftelijk en voorwaardelijk
of onvoorwaardelijk vergunning worden gegeven, dat in broodbakkerijen
wordt afgeweken van het bepaalde bij de artikelen 1 tot en met 3 de
commissie ex artikel 21, vierde lid, der Arbeidsverordening gehoord.
Artikel 5
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Arbeidsbesluit II.

