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AMBTELIJKE BESUHEIDEN 

)JINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN MINISTERIE V AN ARBEID 

EN SOCIALE VOORZORG 

ARBEIDSCONTRACT 

12 Juni 1941. - Besluit tot bepaling der speciale aanwer
vingsvoorwaarden voor de arbeiders der· s teenkoolmijnen. 

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

De S.ecreta.ris-Generaal van het Ministerie van Econo
mische Zaken, 

Gelet op de wet van 10 Maart 1900 op het arbeidscontract en, 
na.melijk, op artikel 19, luidend ais volgt : 

" Is de verbintenis voor eenen onbepaalden tijd gesloten, da.n 
heeft ieder der part ijen h~t recht ze te doen eindigen door opzeg
ging a.an de andere. 

» Behoudens afwijkende bepaling, voortspruitende uit de over
eenkomst of \,\Ït het gebruik, zijn partijen gehoude~ elkander, 
ten minste zeven dagen vooraf, te verwittigen. Wanneer het, 
echter, ondernemingen geldt, wa.arvoor het werkplaatsreglement 
verplicht is, behoeft dergelijke voorafgaande opzegging alleen 
gedaan te worden wanneer het reglement zulks eischt. 

,, Ten opzichte van de verplichting tot voorafgaande opzegging 
en den daarbij in acht te nemen termijn, bestaat er weder
keerigheid. Zijn de bepaalde termijnen n:iet even lang voor 
beide partijen , dan geldt de langste termijn voor elke partij »;. 

Overwegende <lat de ervaring van de noodzakelijkheid heeft 
Iaten blijken speciale modaJiteiten betreffende den duur van de 
dienstverbintenis der steenkoolmijnarbeiders te bepalen, ten 
einde aa.n de betrokken arbeiders en aan hun werkgevers een 
grootere vastheid in de uitvoering der opgelegde dienstprestaties 
en , bijgevolg, een meer regelmatige productie te verzekeren; 
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Gelet op <le wet van 10 Mei 1940, betreffende overdracht van 
bevoegdheid iu oorlogstijcl eu , iu zonderheid, op artikel 5 daar-
van ; 

Gelet op de hoogdringendheid en de onmogelijkheid om de 
hoogere ovcr hcid te late11 beslisse11, 

Beslu iten : 

Art ikel l. - Met afwijking van artikel 19 van de wet dd. 
10 Maar t 1900 op het arbeidscontract mogen de werklieden die 
in de steenkoolexploita t ies worden te wer k gesteld, door d: lei 
<le~·s dezer exploitaties slecbts door een contract van minstens 
dne maanden worden a angewor ven. 

Het recht van elkeen der part ijen om aan bedoeld cont r act 
door een opzeg, aan de andere par t ij gegeven, een einde te stel
leu, m~g slechts wor<len tiitgeoe~end mits een opzeggingstermijn 
v~n dne maande11 . Deze opzeg 1s toepasselijk op de con tracten 
die op den datum van het in . wer king t reden van d ' t b 1 't · ' .. 1 es ui in 
voege z1JU . 

De opzeggingster mij n neemt aanvang Ha het 0 1·nd d · e er maaud 
gedurcnde dewelke de opzeg werd gegeven . 

A r t. 2. - De leiders der bij artikel 1 bedoelde ond · . . . . ernem1ngen 
ZIJ ll vcr plwht ~n ~et Ar.be1dsambt, iu wier ambtsgebied zicb de 
zetel der explo1tati~ bevrndt, elke afdanking van door heu te 
werl~. gcstel~c werkhecleu ter kennis te brcugen. 

füJ het m et voldoen aan deze verplich ting wordt d fd 1 · 
l 

· be ' e a an <mg 
as met staande aangezien te11zij de arbeider zelf · · fd k' · . ' ZIJn a au-

mg bmneu de d n e dagen en schrifteli jk aau het bevoe d arbeids-
ambt heeft medegedeeld. g 

Ilet, a r beidsambt \'an het ambtsge bied I·an d bel h bbe cl ' , op aanvraag er 
.. aug. e u en , den duur van deu opzeggingstermiju, voorzien 

biJ ari,ikel 1, wegens ei·nstige als gegrond erkende reden , vermin
deren 

Art,. 3 D · - · e agenten , door het hoofd vau het i\iliuisterie van 
Arbeid S · 1 . en .oc1a e Voorzorg aangedmd, waken over de naleving 
der. ~oorschnfteu van dit besluit , onvcrminderd de plichten der 
officieren der gerech teh jke poli tie. 

Deze agen ten hebben vrijen toegang tot de werkplaatsen en 
de wer~<_gevers, hun aangestelden of lasthebbers, alsook de arbei
dcrs, z1Jn er toe gehou den bun de inlich t ingen te ver schaf fen eu 

l 
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hun de bescbeiden mede t.e deelen, die zij vrageu met bet oog 

op het vervullen hunner taak. 
In geval van overtreding, ma.ken deze am btenaren p rocessen

verbaal op, die bewijskracht hebben tot het tegenbewijs. E en 
afschrift va.n het proces-verbaal clien t, op si,raf van n ietigheid , 
den over treder, binnen de drie dagen , overgemaakt. 

A r t. 4. - Worden gcstraft met cen geldboete van 26 tot 200 
frauk, en met eu gevangenisst raJ va.n ach t dagen tot een maand 
of met één dezer str affen , het bedrij fshoofd en de arbeiders d ie 
een met de bescbikkingen van ar tikel 1 strijdige dienstverbin
tenis hebben gesloten of die ·de bij dit artikel voorziene voor
wa.arden vau dienstverbintenis niet hebben uageleefd . 

Deze bceten worden zonveel maal toegepn.st als er arbeider s in 
strijd met de voorschri ften van artikel 1 werden te werk gesteld 

of afgedankt. 
Art. 5. - Wordt gestraft inet eeu geldboete van 26 tot 200 

frank , het bedr ij fshoofd dat aan het Arbeitsambt, in wier ambts
gebied de onderneming gelegen is, b innen een termijn van acht 
<lagen , niet het bij artikel 2 voorgeschreven af<lankingsbericht 

laat geworden. 
Art. 6. - Onvermiuderd de toepassi ng vau ar tikelen 269 tot 

274 van het Strafwetboek, worden gest ra ft met een geldboete 
va.n 26 tot 200 frank en met een gevangenisstra f van acbt 
dagen tot één maand , of met een dczer straffen , de per sonen die 
zich verzetten tegen het ver schaffen der inlich t ingen gevraagd 
door de met h~t toezich t over het naleven van dit besluit belaste 

am b ten ar en . 
Art. 7. - Worden gestraft met een geldboete van 26 tot 200 

frank en met een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand 
of met een dezer straffen , het bedr ijfshoofd en de arbeiders die 
ecn normale u itvoeriug der dienstver binten is, door het vr ijwillig 
niet na.Jeven der beschikkingen vau bedoelde verbinteuis, onrno-

gelijk maken. 
Dezelfde straffen zij n toepassclijk op diegene der par tij eu , die 

ctoor haar bandelwijze het verbreken der dienstverbintenis door 
de andere partij uitlokt of poogt ni t te lokken. 

Art. e. _ De werkgever s zijn burgerlijk verantwoordelijk 
voor de beLaling der ge!dboeten opgelegd aan hunue met een 
taak van toezich t of Jeiding belaste aangestelden of lasthebbers. 
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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 
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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; 


