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AMBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

Koninklijk besluit van 21 April 1934 
betreffende het bewaren der loonboekjes 

(arbeidsongevallen). 

LEOPOLD lll, Koning d eT Belg.en , 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op artikel 8 van de samenge~rdende wetten, betref
fende de vergoeding der schade voortspruitende trit de 
arbeidsongevallen ; .... 

Gelet op de artikels 5 en 7 van het koninklijk besluit qél. 
25 November 1929, betreffende het bijhouden der loon
boekjes, en inzonderheid op artikel 9 van bedoeld besluit : 

He·rzien het koninklijk besluit dd'. 7 Juni 1930, tot wijzi
ging van het koninklijk besluit dd. 25 November 1929; 

Gelet op het eensluidend advi~s van de cominissie V'oor 
de arbeidsongevallen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg, 

Wij hebben be~Ï~teri et Wij besluiten : 

Artikel 1. - De bedrijfsho.ofden, die, krachtens de samenr 
geordende wetten betreffende. -de vergoeding der schade 
voortspruitende uit de arbeidsonge:vallen er toe gehouden 
zijn aan elk lid v a n hun personeel, dat uit d'eze wett,en voor
deel trekt, een loonboekje uit te reiken, worden, bij a fwij
king van de a rtikels 5 en 7 van het koninklijk besluit dd. 
25 November 1929, er toe gemachtig·d, in hun bureelen b e
doeld loonboekje te bewaren , in zoover deze bedrijfshoof
den zich naar de volgende voorschriften gedragen : 
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1 o Bi~ el~~ betaling, zullen op het loonboek. e 
het konmkhJk besluit dd 25 N b J • de krachtens 

.d. · ovem er 1929 1· h me1 mgen worden ingeschre . verp 1c te ver-. ven, 
2" Bij elke betaling zal er aan d b 

f. h ' en etrokke k 
eene 1c e worden uitgereikt h d d ' n wer nemer 

h ' ou en e omstand· 
van et betaalde Ioon zooals h t h rge opgave 
komt; e op et loonboekje voor-

30 Het loonboekje zal aan 2 .. . 

digd ten laatste daao-s na de b.~Jnh e1gbendaar worden overharn-
"' IJ et e rïf h f 

daartoe aano-estelde inged· d J s oo d of bij den 
"' ien e aanvraag· 

40 Bij het overkomen van een a b '. d 
getroffene in. het bezit va . . l br e1 songeval, zal d'en 
1 k 

n ZIJn oon oekje w d 
n voor omend geval, zal het 1 b k. or en gesteld. 

d 
oon oe Je aan d 1 

vangers van en getroffene wo d h e p aatsver-
. d r en over andigd . d 

een mm erjarige betreft zal h t d . ; m ien het 
d f ' e wor en afg 

ou ers o aan den wettigen voogd. egeven aan de 
5° H · 1 ' et oonboekje zal aan . . . z11n e1genaar d 

geven, zoodra het arbeidscontract of de w~r en terugge-
overeenkomst een einde zal h bb bed1enden arbeids 

e en genomen. 
Art. 2. - Ünz M' . . b e m1ster van Arbeid S . l 

Js elast met de uitvoering d' L 1 . en oc1a e Voorzorg 
van lt oes u1t. 

Gegeven te Brussel, ·den 21 q April 1934. 

V an Koningswege : 
LEOPOLD. 

De M inister 11a 11 Ai·beid e S . l 
Il oc1a e Voo1·:rn 1· , 

Ph. V AN ISACKER. ,\ ' 

MINISTERIE VAN NIJVERHEID, 

MIODENSTANO EN BINNENLANDSCHEN HANDEL 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

POLlTIE VEROROENING OP· DE MIJNEN 

Cebruik dsr cc Scrapers >> 

Om zendbrie( aan de H,H. Hoo(dùigeni~w·s Dil'ecteurs dei· Mijnen. 

Heer Hoofdingenieur, 

Het gebruik van « scrapers » dat meer en meer uitbreiding 
in onze mijnen neemt, doet nieuwe oorzaken van gevaar 
ontstaan waartegen voorzorgen dienen te worden genomen.. 

Onlangs werd in eene mijn van het 8° arrondissement een 
werkma n zwaar gekwetst, door uit onachtzaamheid, een der 
kabels te aanvatten 'van een « scraper » aan den voet van de 
werkplaats opgesteld. De hand van den a.rbeider werd mede
getrokken op eene niet beschutt'e keerschij f op den beneden

wand der gakrijverdie.pin g ge;plaast, op 1 m' 50 boven den 
vloer der galerij. 

De drijfwindas van den « scraper » was op 22 m . van be
.doelde keerschijf aangebracht. D e machinist kan den vloer 
der w erkplaats niet zien. De bev~len werden mondelings 

gegeven. 

Op vele plaatsen van d e galerij tusschen den windas en de 
keerschijf had het werken der ka.bels min of meer diep in de 
rots en de bekleedingsramen gezaagd. 

Ais gevolg aan dit ongeval heeft de H. Hoofdingenieur 
van het 8° mijnarrondissement aan al de steenkoolmijnen van 
zijn ressort de hiema aangehaalde belangwekkende ond'er
richtinigen laten · geworden, waarvan ik U verzoek kennis te 
geven aan de steenkoolmijnen wien de zaak a:anbelangt. 


