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Art. 9. - Met afwijking van a.r tikel 100 van het Strafwet
boek, zijn hoofdstuk VII van boek I, en artikel 85 van dit 

Wetboek toepasselijk op de bij dit besluit bepaalde misdrijven . 
Evenwel, is art.ikel 85 van dit wetb-Oek niet toepasselijk in 

geval van herhaling. 
Art. 10. - In geval van herhaling binnen het jaar, te r eke

nen vanaf de vorige veroordeeling, worden de bij artikelen 4 
tot 7 bepaalde straffen verdubbeld. 

Art. 11. - De bij dit besluit pepaalde misdrijven, die vallen 
onder de bevoegdheid der politierechtbanken, verjaren na ver
loop van één jaar te rekenen vanaf den datum waarop het mis
drijf werd begaan. 

Art. 12. - Dit besluit treedt in werking den dag. waarop het 
in het " Belgisch ·Staatsblad » is bekendgemaakt. 

Brussel, den 12n Juni 1941. 

De wn. Secretaris-Generaal 
van het l\linisterie van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

J . DE VOGHEL. 

De Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Eoonomische Zaken, 

V. LEEMANS. 

. !à 

·· I •' 
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MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE VOORZOR!} 

EERSTE MEDISCHE HULPMlDDELEN 

27 December 1940. - Besluit tot wijziging van de bepalingen 
b etrefiende de verbandtrommels, waarvan de samenstel
ling w ordt beschreven in bijlage 1 van het koninklijk 
besluit van 13 Januari 1940 tot voorschijving van de eerste 
medische hulpmiddelen in de handels- en nijverheids
ondememingen, alsmede in de openbare diensten en 
inrichtingen of diensten en inrichtingen van algemeen nut. 

· De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Arbcid 
en Sociale Voorzorg, 

Gelet op de wet betreffende de veiligheid en de gezondheid 
van het in de handels- en nijverheidsouderuemingen werkzaam 
personeel ; 

Herzien bet koninklijk besluit van 13 Januari 1940 tot voor
schrijving van de eerste medische hulpmiddelen in de handels
en nijverheidsondernemiugen, alsmede in de openbare diensten 
en inrichtingen of diensten en inrichtiugen van algemeen mat; 

Gelet op bijlage I van bedoeld besluit, waarbij overeenkom
stig de bepalingen van artikel 5, aliuea 1 er van, de samenstel
ling van de verbandtrommels wordt vastgesteld ; 

Overwegende dat, wegens de groote schaarschte van sommi
ge pharmaceutische· producten aan de huidige omstandigheden te 
wijten, er aanleiding toe bestaat afwijkingen van de voorschrif
ten betreffende de samenstelling van de verbandtrommels toe te 

laten; 
Overwegende dienvolgens dp.t noodig is in dieu zin de bepa

lingen van artikel 5 van bovenvermeld besluit aan te vullen; 
Gelet op de wet van 10 Mei 1940 betreffende overdracht van 

bevoegdheid in oorlogstijd en, inzonderheid, op artikel 5 dier 

wet; 
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Gelet op de onmogelijkheid de hoogere overheid t e la ten 

beslissen, 

Besluit : 

Artikel 1. - De bepalingen van art ikel 5 van het koninklijk 
besluit van 13 J anuari 1940 tot voorschrij ving van de eerste 
medische lnil pmiddelen in de handels-en nij verheidsonderne
mingen alsmede in de open bare diensten en inrichtingen of 
diensten en inrich t ingen van algemeen nut, worden door een 
zesde a.Jinea aangevuld, luidendde als volgt ; 

« In bijzondere en buitengewone omstancligheden en na het 
advies van den Geneeskundigen Dienst voor de Arbeidsbescher
m ing te hebben ingewonnen , mag het Hoofd van het departe
ment t ijdelijke afwijkingE:n van de voorschriften betreffende 
de samenstell ing van de verban cltrommels toestaan "· 

Brussel, den 27n Deember 1940. 

VERWILGHEN. 

~ 
1 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

28 Mei 1941. - Besluit tot aanvulling van artikel 17 van het 
koninklijk b esluit dd. 8 December 1938. tot bepaling der 
algemeene modaliteiten van toepassing van de w et van 
8 Juli 1936. gewijzig d bij deze van 20 Augustus 1938. 
be treffende de jaarlijksche b etaalde verlofdagen. 

De w. cl. Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Arbeid e.11 Sociale Voorzorg, 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, en ,inzonderheid , op artikel 2, waarbij wordt 
bepaalcl <lat de toepassingsmodali teiten betreffende de verlof
dagen bij koninkl ijk besluit worden vastgesteld; 

H erzien het koninklijk besluit van 8 December 1938, ltot 
bepa.Jing der a.Jgem eene modalit~iten van toepassing van voor
melde wet , en, inzonderheid, het artikel 17, luidend als volgt. 

« Verdeeling van het verlof is slechts toegelaten wanneer 
de arbeicler daarom verzoekt en onder voorwaarde dat daarbij 
een hoofdverlof behouden blijve van minstens drie dagen, die 
steeds dienen te worden voorafgegaan van, gescheiden door- of 
gevolgd van een gewonen rustdag. . 

» De verdeeling in afzonderlijke halve dagen is verboden ten 
ware de halve dag bet aald verlof aaugevuld zij door een halven 
dag gewone rust »; · 

Over wegende dat de ouder vinding thans de noodzakeli jkheid 
doet blijken de modaliteit~n van het verleenen der verlofdagen 
waarop de a.rbeiders recht hebben meer soepel te m aken door 
eventueel , bedoelde verlofdagen te la ten toekennen, zonder dat 
een hoofdverlof van drie nietonderbroken dagen client te worden 

toegestaan ; 
Gelet op het advies, vroeger , overeenkomstig artikel 7 van 

bedoelde wet door de bijzonderste v'ereenigingen van betrokken 

bedrijfshoofden en arbeiders uitgebracht ; 

-
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"Gelet op de wet van 10 Mei 1940, betr effende overdracht 
be dh 'd . d vau voeg e1 , .en, IUzon erbeid, op artikel 5 daarvan . 

Gelet op de hoogdringenheid en de unmogelijkhei~ d h 
gere overheid te laten beslissen, e oo-

Besluit 

E enig artikel. Artikel 17 va.n het koninkliJ'k be•lu 't 
8 D b ~ I van 

ece~ er 1938, tot bepaling der algemeene moda!iteiten van 
toepassmg der w~t op de jaarlijksche betaalde verlofd agen wordt 
met een derde alm ea aangevuld, luidende als volgt ; 

« Het Hoofd van het Departement van Arbeid en Sociale 
Yoorzorg mag nochtans aan zekere nijverheids- of handelstakken 
of a~n zeker~ ondernemingen of inrichtingen afzonderlijk ver
gunnmg verleenen om een stelsel van verd:eling der be~aalde 
verlofdagen toe te d passen at van voormeld stelsel verschilt "· 

Brussel, den 280 hlei 1941. 

J . DE VOGHEL. 

' , 
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15 Juli 1941. - Besluit tot afwijking, wat betreft de steenko
lennijverheid, van artikel 15 van h et kon.inklijk besluif van 
8 December 1938, tot bepaling der algemeene modalitei
ten van toepassing van de w e t van 8 Juli 1936 g ewijzigd 
bij deze van 20 Augustus 1938 be treffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen. 

De wd. Secretaris-Generaal van het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg, 

Gelet op de wet vau 8 J uli 1936 gewijzigd bij deze van 
20 Augnstus 1938, betreffende de j aarlijksche betaalde verlof-

dagen; 
Herzien het koninldijk besluit van 8 December 1938, tot be

paling der algemeene modaliteiten van toepassing van 'voor
melde wet van 20 Augustus 1938 inzonderheid het artikel 15 
van dit besluit ; 

Overwegende dat, r ekening houdende van de huidige omstan
digheden, het betaamt het verleenen der betaalde verlofdagen 

het gansche jaar door toe te laten; 

Geiet op de wet van 10 Mei 1940, bet;effende overdracht 
va.n bevoegdheid in oorlogstijd en, inzonderheid , op artikel 5 
daarvan; 

Gelet op de onmogelijkheid om de hoogere overheid te raad
plegen, 

Besluit : 

E enig ar t ikel. - In de steenkolennijverheid en bij afwijking 
van artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 December 1933, 
tot bepaling der algemeene modaliteiten van toepassing van de 
wet betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, mag het 
betaald verlof der betrokken arbeiders vast.gesteld worden voor 
den p April of na den 3111 October van ieder jaar. 

Brussel, den 15° J uli 1941 . 

J . DE VOGHEL. 
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15 Juli 1941. ~ Besluit getroffen in uitvoering van het besluit 
dd. 28 Me1 1941, tot aanvulling van tik 1 17 . 
k -'-1-Ii"k b l . ar e van het oui.uK J es u1t dd. 8 December 1938 t t b ali al · · 0 ep ng der 
8 gJemli eeln93e6 modal·1·t~1ten ~an toepassing van de wet van 

u • gewi1z1gd b1j deze van 20 A 
betreffende de jaarlijksche betaalde l fd ugustus 1938. ver o agen. 

De wn. Secretaris-Generaal van h A b · l et Ministerie van 
r eJC en Sociale Voorzorg, 

Gel et op de wet van 8 J u Ji l 93G . . . d b .. 
Augustus l 938, betreffeude de J. aa'r1fl·~w1~z1g bet IJ deze van 20 

· . se e aalde verlofda-
gen, e~ , 10zonderhe1d, op artikel 2; 

H erzien het kon ink1ijk bcsluit van 8 D b 
ling der algemeene modaliteiten van toecem. er 1938, tot bepa-

' epassma van ld 
wet van 20 A uaustus 1938 inzond ·h .d h b . voorme ~ 

0 ' ei ei et art1kel r 
Gelet op het besluit van 28 Mei 1 9~ 1 : 

1
; 

vermeld artikel 17 ; , ' ot a.anvulling van 

Overwegende dat er aanleidi ng toe b 
treffen ' om te vermÎJ. den dat d . . estaat maatregelen te 

e IDIJnwerkers d 1 verliezen ' anderdeels hun recht 1 · eens ee s hun loon 
. .. . ' ver iezen op a.an · h . 

nu en voorz1en biJ. het bcsl u · t 2 . wez1g eidspre-
1 van 9 Mei 1941 · · 

Gelet op de wet van 10 l\llei 1940 ', 
van bevocgdheid in oorlog t .. d . ' betreffende overdracht 

5 1J en m zonderh ·d . 
daarvan ; ' ei , op a rt1kel 5 

Gelet op de çmmogeli jkheid om de hoogere O"" ·h .d 
plegen , . rvl ei te raad-

Besluit : 

. Ar.~ikel 1. - Het is toegelateu , d 
J 

J k h m e steenkolennijverheid, de 
aar. '.l se e betaalde verlofdageu t 

derhJ ke dagen te verleeneu e verdeelen en ze per afzon-

Art. 2. - Kunnen b ·~ d .. 
worden ais bet ld ' u1 n e wettehJke feestdagen aanzieu 

aa e verlofdageu d d . ' 
exploitatie beh 

1 
.. k ' e agen van st1lstand der 

' oor lJ. vastgesteld d d d. . . 
steenkolenmi jn. oor e irect1e vau ieder· 

Brussel, den 15" Juli 1941. 

J . DE VOGHEL . 

... +_ 

AMBTELIJKE BESCBEIDEN 763 

l\lINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

VERVOER V AN SPRINGSTOFFEN 

9 Juli 1941. - Besluit waarbij zekere afwijkingen betreffende 
het vervoer van springstoffen worden toegelaten. 

De Secretaris-Ceneraal van het Ministerie van Econo

mische Zaken, 

Gelet op het koninklijk vesluit dd. 29 October 1894 houdende 
algemeen reglement over de fabrieken, de bergplaatsen , den 
verkoop, hct vervoer, de bewaring en het gebruik van spring
stoffeu, en inzonderheid op artikel 131 betreffonde het ver voer 
bij boeveelheden van minder dan 300 kilogram, op artikel 142 
betreffcnde het gelijktijdig vervoer op f~n zelfde voer tuig van 
springstoffeu van versch illende aard, alsmede op artikel 147 

waarbij de bevoegde Minister gemachtigh wordt tot het toela
ten van afwijkingen wanneer bij zondere omstandighedeu het 

zullen vereiscben; 
Gelet op bet lwninklijk besluit dd . 15 Juli 1919, waarbij het 

vervoer va.u springstoffen per auto wordt toegelaten mits nale
ving van bijzondere voorschriften aangeduid m het machti-

gin gsbesluit ; 
Overwegende, da.t tengevolgen van de buidige motorbrandstof-

schaarschte cle naleving van zekere voorschriften ·betreffende 
het vervoer van spr ingstoffeu oumogelijk is geworden; 

Gelet op artikel 5 vau de wet van 10 Mei 1940, betreffende 

de overdracht van bevoegdheid in oorlogstijd ; 
Gezien de onmogelijkheid de hoogere overheid te r aaclplegen, 

Besluit 

A rtikel l. - De vaste verg11nningen , ingevolge ar t ikel 131 
van het algemeen reglement verleend voor het vervoer van 
springstoffeu, bij hoeveelheden welke 300 kilogram niet over -

-


