
AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

l\1INISTE RI E V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG. 

Wet van 15 JUllli 1896 op werkplaatsverorderingen. 

20 Juni 1936. - Koninklijk besluit. - Verplichting betref
fende het opstellen van een werkplàatsreglement toe
passelijk gemaakt op de handels- en mjverheidsonder
nemingen waarin gewoonlijk minstens . ééDJ werkm:an 
voor den arbeid wordt gebruikt. 

LEOPOLD III, Koning der Belgcn, 
Aan a:llen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

Gelet op de wet van 15 Juni 1896 op de werkplaa:tsverorde
ningen en inzonderheid op artikel 1, a1inea's 1 en 2 daarvan, 

luidend als volgt : 
» In de ni jverheids- en handelso11dernemi11gen, alsook in de 

diensten van provinciën eu gemeenten, die ten minst:e ti en werk
lieden bezigen moet cen ges.chrevcn werkplaatsvcrordening vast
gestek1 worden in der voegc doo1· de tegenwordi ge wct voorzien . 

» Deze verplichting kan bij koninklijk beslnit uitgebreiJ 
worden . tot de ondernemingen die minder dan t ien werklieden 
bezigen Zij zal v60r ' t j aar 1900 toep assclijk gemaarkt worden 
op de ondernemingen, die ten min.stc vijf werklieden bezigen »; 

I-Ierzien het J~oninklijk besluit van 31 l\foi 1899, waarbij de 
verplichting een w<:rkpbatS1·eg·Je.rnent op te stcllen wr~rd toepas
selijk gomaakt op de handels- en nijvcrheidsondernemingen 
>vaar irt minstens 5 werklieden voor den arbcid worden gebrnikt ; 

Op de voord1:acht van On:aen Minister van Arbeid en Sociale 

Voor :ao1rg, 

Wij hebben besfotcn et Wijn beslniten : 

Artikel 1. - DŒ vcrJlli.chting een · ges.chreven weirkpla ats
r egkm cnt op de bij de wct dd . 15 Juni 1896 bcpaalde wij :ac 
op t e s! ellcn \vor<lt to:::pass::Jijk gcrn aakt op de handels·· en nij-
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verheidsondernemingen, waarin gewoonlijk minstenis een werk
man v-0or den arbe k] wordt gebrnikt, uitg-enomen dezc opgcsomd . 
bnder artikel 1, alinea 3, van bedoelde. wet. 

Art. 2. - E en termijn van dne maanden, loopena van den 
datum af d er br:kendmaking van dit besluit in den Moniteur, 
wordt aan de daarbij bedoelde bedrijfshoofden verlel.!nd om de 
werkplaatsreglementen op te stellen . of te wijzi-gen overeen
komstig de bepaling0n van voormeldc ·wet dd. 15 Juni 1896. 

Art. 3. - Qnze Minis ter van Arbeid en Sociale V oorzorg 1s 
tielast met de uitvoering van dit besluit . 

Gegeven te Bru~el, den 20" Juni 1936. 

Van Koningswegc 

De lVIinister van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

LEOPOLD. 

'-

~· 
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Wet van 16 Augustus 1887 tot regeling van de loonen. 

7 Juli 1936. - Wet tot wijziging van artikel 7 der wet van 
16 Augustus 1887, tot regeling van de betaling van de 

loon.en der arbeideris. 

.LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

De Ka.mers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt : 

E enig artikela. - Het 2° van artikel 7 der wet van 16 Augus
tus 1887 tot regeling van de loonen der arbeiders, is O'pgeheven. 
Kondi~en de tegemvoordige wet af, beveloo da.t zij met 's 

Lands zegel bekleed en door den .M onitei~r hekendgemaakt worde. 

Gegcven te Br-u.sse1, den 7" Juli 1936. 

'V an Koningswege : 

De Minister van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 

:\.. DELATTH,E . 

LEOPOLD. 

G ~zien en, met ... .,s Lands zeg1el gezeld 

De Mi.nister van J usticie, 
Fr. BOVESSE. 
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Wet dd. 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche betaalde 
verlofdaien. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomcnden, Heil. 

De Ka.mers hcbb{;n aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
, volgt : 

Artikel 1. - Deze wct is van toepassing op de volgendc onder
nemingen en inrichting'en : 

1° Dt: mijnen, graverijen, groeven en uitdelvingsbeclrijven 
van alleu aard; 

2° De bcdrijvcn d ie voor doel hebben hct vervaardigen van 
goederen, üe v.erwerking \ran gl'Ondstoffen of prodncten, hun 
versieriug of afwerking, hun reiniging, hu~1 gcschiktmaking 
YOJ-I' den verkoop, hun her1;telling of vc-:rnietinging; 

3° De ondcrnemingen die voor 'dod hcbben de he1s telling, 
reinigi.ng, t.erng in staat stelling van materieel, goed-cren of 
::mderc gebruik: e v-ooe·wcrpen, alsmcde de c·ndernemingen di e 

voor docl hebben het sloopen '7 aJl materieel ; 
4° De bouwbcdrijven en bijkomstige bcdrijvcnJ met inbc

gnp van de werken van onderhoud, herstclling, a.fbraak; 

5° De ondernemingen Yan opBnbar c werken; 

6° D~ ondcrn cmingen die voDl' d oel hcbbrn1 privatl: wcrkcn 
van de burgelijke genie, ander0 dan deze di-e tot de bouwnij
vcrhcid behooren ; 

7° D <J g::!sfab-ri eken en watervoorzi.cning.sbedrijven, en- diens
ten; 

8° De oudern emingen en diensten clic ele0tri<citeit en dri.if
krncht voor tbrengen , tl'ansformeeren o-f üverbrengen; 

9° De ondernomingcn di e voor docl hebben het bouw•m, vernn
derc-n, ondcrhauclcn, hcrstcUen of 1,;looipcn van schcpen on 

booten; 

J 

1 
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10° De ondernemingcn van vervoer ·te land langs de binnen
wateren of.d oar de lucht; 

11° De ondernemingen clie in ha.veiis, aa.n steigers, aan opsla.g
pla~tsen, in staüons of luchtavens goederen lossen , la.den of 
behandelen; 

12° De inrichtingei: en diensten waar de zieken, gebrekkigen, 
behoeftigen en krankzimligen wor.den verzorgid of verpleegid; 

13° De hotels, log·i·es- en .kœthuizen, restauraties clubs en 
andere inrichtingen waar drankt?n worden gesleten of spijzen 
opgediend ; 

14° De ondernemingen van vertooningen en op enbare verma
kelijheden; 

15° De handelsondernœningen en inrichtingen met inbcgrip 
van de posterij en en de djensten van telecommunicatié ; 

16° De inrich~ingen en beturen waarvan d~ werking hoof.d
zaJœlijk bestaat uit kantoorwerk; 

17° Al d e 01)enbarc diensten van oen1~en aard in concessie 
g·egevcn of in eigen bed.rijf; 

18° De zeevisscherij en alle bijhoorige bedrijven. 

Do bepali11gen van de wet zijn zoowel van 1toepassing op de 
openba.re inrichtingen en diensten en op de in.rie;htingen van 
openbaar nnt als op de priva.te inrichinge.n, zelfs wanneer zij 
ccn karakter hcbboo van beroepsonderwijs of weldadigheid. 

Zij zijn mede van toep assü1g op de bijgebonwen van de aan 
de wet ondcrwor.p en -ondernemingen er. inrichtingen welke hun 
aa.rcl ook wezé_ 

Zijn uitgiezonderd de ondernemingen en inrichtingen waar 
enkel de 1eden van·het gezin ,onder het gezag, 'tzij van den va.der, 
'tzij van de moeder, 'tzij van den voogd a.rbeiclen almede de 
ondernemingon L' ll im".i-chtingen wa-ar minder dan ,tien pers'Onen 
zijn tewerk gesteld. 

De bepalingen van de wet kun.nen evenw·el -bij koninklijk 
besluit uitgebreid worden tot de ondernemingen en i~richtin
gen die minstens vijf pcrson,en te werk stellert. 

Al'L 2. - De leden van het 'per sonecl· in de bij voorgaand 
artikel bedoelde ondeTI1emingen en inrichtinœeri werkzaam heb-

, 0 ' 
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ben, na één jaar dienst bij denzelfden werkgever , .r echt op een 
jaarlijksch betaald v<ffi·lof van minstens zes dagen. · 

De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofda.gen wor
den bij korunklijk be.sluit bepaald. 

Art. 3. - E en speciaal regime zal voor de. nijverheids- en 
h imdclstakken waarin het werk naar gelang van d e seizoen en 
wovdt uitgevoerd, bij kon.inldijk besluit mogen wor<len voor
zien . 

Art. 4. - De Koning ma.g, op de voordracht van de in raad 
verga.devde ministers, voor de blanghebbenden de beslissingen 
v.erplichtend maken door de paritaire corn.missies aano·cmomen 
en waarbij word€.ll voor zien "tzij verloftermijnen van ~eer dan 
zes. da?'en, '.tzij een a.ndere ver<leel.ing dan deze, die krachtens 
de artikel 2 en 3 werd vastgeste1d of 'zij zeil.fs het v.er1een en 
van verloftermijneJ! onder a.ndere voorwaarden dan deze be
paal<l bij artikel 2. 

Hij mag evéneens, op de voordracht van de in R a.'.l!d verga
de11de Ministers, <le overeenkomsten verplichtend maken geslo
ten ~ de paritair e commissies betr.effende de toepassif 

1

van de 
bepalmgen dezer wet üp productietakken en aan r e€ksen van 
on<l'erne.mingen wegenEI' artikel 1 aan deze wet niet onderworperu.. 

Art . 5. - 'l'ijdens den ganschen duiur van het venlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen berekend 
volgens de regekon bij koninklijk besluit te bepalen. 

. Art. 6. - Het r·echt op verlof is aan den arbeider verworven, 
mettegè!l&taa.nde elkc &trijdige overec.nkomst. H et is aan den 
a: beider verboden van het verlof , waarop hij r echt heeft, af te 
zien. 

t t. 7. -:- Alvorcns de bij de ar tilœler, 2, 3, 4 en 5 voorziene 
reg _em~ta1Te maatregelen œ treffon\ wint de r egeering het 
ad vies m : 

1° Van de paritaire commissies of van de betrokken ver eeni
gen van boorij fshoofden en arbei<lers · 

' 
2° Van den IIoogcn Raad van Arbeid erL Sociale V.oorzorg. 

De krachtens dit art ikel geraadp leegde colleges en vereeni~ 
gingen, dienen hun advies in, binnen twee maanden na de vraag 
hun daartoe gedaan. 
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Ar t. 8. - Door de r egeering aangewezen abtenaren v;aken 
over de uitvoering •van deze wet en va.n d e krachtens deze wet 
gcnomen beslui ten onve.rminderd de plicht en, di e aan <le offi-
cieren van ger echtdijke politie zijn opgeh:igd. • 

Hun bcvocg·dheid wm,dt bij koninklijk besluit bepaald. 

Ar t. 9. - De kmchtens voorgaand a.r tikel aangewezen ambt e
naren hebben vrijen toegang tot de inrichtingen bedoe1d onder 
ar1;ikel 1 en tot deze waaTop de ter uit voering van artikel 4, 
twee<le lid, getroffen besluiten van toepassing zijn. 

De bedrij fshoofden, werkgever, dir.ectcurs, zaakvoe1~ders, aan
gestelcle.n en arbeiders zijn gehouden hun de inlichtingen te 
verntreldœ.n die zij vragen om zich te vergewissen of de wet 
w or<lt nageleef d. 

In o·eval Yan overtreding', maken deze ambten.ar en p rocessen
ver bU.:1 op we}ke r echtsgeldig zijn, behoudens t eg.enbewijs. 

E en afsc:hrif t van het proces-verbaal d ient, •ap str af van p.ietig
heid, bi~ner, .acht en veer tig ·Uren, aan den overt reder te wor
den gezornden. 

Art. 10. - De bed.rijfshoofden werkgevers, ilir ectem s, zaak
vc-er ders, of aangeste1den die a.an de a1·be~ders de verlofdagien, 
waa.rop zij krachte:ns d e bepalingen van <leze wet en van de 
1er uitvoe.ring da.arvan genomen beslui ten recht h f:bben, niet 
zulle1i. hebben toegestaan of d ie zullen verwaarlo~<l hebben de 
daaraan verbonden bezoldiging te beta1en , worden met een ge1d
bocte van 100 t ot 300 frank of met een gevangenisstraf van 
acht dagen tot één maand gestraft. 

De boet c wo1,dt zoo dikwijls toegepast a.ls er arb.ei.dcrs zijn, 
die het v·ed of, waarop ze recht hebben, met hebben bekomen of 
die hun ve.rlof hebben genomen <loch de daarraan verbonden 
bezolcliging niet hebben ontvangen , zonder dat nochtains de 
geldboet cm 2,000 frank mogen overschrijden . 

Art. 11. - De bedrijfshoofidten, werkevers, directeurs, zaak- · 
vocr ders. of hu.n aangestcl<len, die hct krachtcns d eze wet goar
gm1iseerd toezicb:t belemmer cn, w?rden met een go1dboete van 
26 tot 100 frank gestra:lît, onvcrminderd de mogelijke toepas
sing van de s tr affen vermeld bij d€ a.11;ikelen 269 tot 274 van 
hct -Strafwetboek.· 

= 
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Art. '12. - Bij herhaling binnen vijf jaar volgen<l op de 
krachtens deze wet opgeloopen veroordeelingen mogen de bij 
de tweevoorgaande artikelen voorzienc straffen worden ver-
dubbeld. • 

Art. 13. - De bedrijfshoofden zijn burgerlijk aanspralœlijk 
voor _het bet.alen van de g.eldboeten, ten laste van Jnm direc
teurs, za.akvoerders of met toezicht of bestuur belaste aanges
telden uitgesproken. · . 

Art. 14. - Met afwijking van artikel 100 va11 het Strafwet
b?ek zijn hoofdstuk VII en artikel 85 van het eerste boek van 
dit W ~tboek op de bij deze wet voorziene overtreding van 
toepassmg. 

Art. 15. - . De strafvordering op grond van een overtreding 
van de bepalmg·en 'd·ezer· n·et of b 1 . . " van es uiten krachtens deze 
genomen verJa.art na ·één vol jaar, met ingang van den dag 
wa.ar~p . de overtreding werd gepleegd. . 

L 
Kondingen de tegenwo01,dig.e wet a~ beve1en -Çl:at zij met 's 

ands zeO'el bekleed en d d ~1. · 0 oor en .!ri oniteiir bekendgemaakt worde. 

Gegeven te Brussel, den 8" J uli 1936 

V an Koning.swege : 

De Minister van Arbeid 
en Sociale V oorzorg, 

A. DELATTRE. 

LEOPOLD. 

Gezien en me+ ' L ..1-· ~ s anws zegel gezeld 

De Minister van J usticie 
' Fr. BOVESSE. 
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Wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche betaalde 
verlofdagen. 

Koninklijk besluit dd. 21 September 1936 tot bepaling, voor 
het jaar 1936, van de speciale toepasingsmodaliteiten van 
bedoelde wet in de nijverheid der steenkoolmijnen. 

LEOPOLD III, Koni11g der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordig.en en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wef van 8 Juli 1936 betreffe?J.de de jaarlijksche 
betaalde verlo:f.dagen ·en inzonderheid op ar-tikelen 2, -4 en 5, 
luidend als volgt : 

« Artikel 2. De leden van het personeel, in de bij voorgaand 
artikel bedoeldc ondernemingen en inrichtingen werkzaarn, heb
ben, na één jaar dienst bij denzelf.den werkgever, recht op 0011 

jaarlijksch betaald verlof van minstens zes dagen. 

» De toepassingsmodaliteiten betreffonde de verlofdaigen wor
den bi.i koninklijk besluit bep,a,ald. » 

« Artilœl 4. De K-011ing, mag, op de vooT<lracht van de in 
raaid v.ergadeT<le Ministers. voor -de belanghebbenden de besliS'
singen verplichtend ma.ken door de paritaire wmmissri.es aange
nomen en wa:arbij \.Yorden voorzien 'tzij verloftermijnen van 
meer dan zes dagen, 'tzij een andere verdeeling dan dew, die 
krachtens de artikelen 2 en 3 werd vafil,gesteld of 'zij zelfu het 
verleenen van verlofte:rrrnijnen onde!' an<lere voon~aardon dan 
deze bepa:aJ<l bij airtikel 2. 

» Hij ma1g ev.eneeM, op de voordracht van de in ra.ad verga
<leràe Ministers, de overeenkomsten verplichtend ma.ken, geslo
ten in d e paritaire commissies, betreffende de toepa.ssing van 
bepalingen <lezer wet op productietaJdœ.n on aan reeksen van 
onde~emingen wegens artikel 1 aan deze w et niet onderwor-
pen. » , 

« Artikel 5. Tijdens den ganschen duwr van het vrerlof zal de 



928 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen berekend 
v-olgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen. » 

Gelet op het koninklijk besluit da. 14 Augustus 1936, tot 
vaststelling van de toepassingsrnoc1aliteiten van bedoelde wet; 

Gelet op de -beslissing.en van de Nationale Gemeente- Mijn
eom.rn.issie dd. 12, 19 en 24 August.us en inzonderheid op de 
overeenkomst g.etroffen wat aang·aat de toepassing ·van de bepa
lingen van bedoelte wet, <ld. 8 Juli 1936; 

Gelot op het adviies van den Ifoogen Raad voor Arbeid en 
Sociale V oorzoorg ; 

Overwegmde <lat ~r e·en overeenkomst werd getroffen in den 
schoot van de Nationale gemeng<le Commissie, overeenkomst, 
>rnarvan de bepalingen de gewone r egels van de toepassing van 
de wet dd. 8 .Juli 1936, wijzigen ;:i,lsmcde van het koninklijk 
besluit dd. 14 Augustus 1936 betrcffonde de j aarlijk~<lhe betaal
dc verlofdagen; 

·Overwogendc dat, overcenkomstig artikel 4 van bedoelde wet, 
dl~ voor de blanghebbenden, te <lien einde, door de parit~ire 
commissies getroffen beslissingen en die op verschillendc punten 
van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijlrnn, dienen ver
plichten<l gemaakt. ; 

Op de voordracht van Onze in Ra.ad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besl.uiten : 

Artikel 1. Bij afwijking op de algemoon.e regJ,e:menteering 
betreffende de jaarlijkschn betaa1de verlof clagen , wor.den de 
beslissingen in zake, door de Nationale gemengde 1\1-ijncommissie 
in haar vergade.ringen van 12, 19 en 24 Augustus 1936 getrof
fen, verplichtend gemaakt, voor al die belanghebbenden, die tot 
bedoelde nijverheid behooren. 

Art 2. ~nverminderd d e. toeipassing van de bepaling;e.n der wet 
van 8 Juh 1936, alsmede van het kon.inklijk besluh dd. 14 Au
gustus 1936, zoover zi.j niet inc1ruischen te~en bovenbedoe1de 
besli~singen, zal h~t volgend &telsel speciaal van toepassin.g zijn 
in de nijverhei<l der steenkoolmijnen, wat betreft het t ocstaan 
van jaarlijskchc betaalde verlof da gen. in het jaar 1936. 

Na één jaar dier,st in de Belgiche meenkoolmijnen, heeft elke 
werlmemer recht op oen verlof. 

• 
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Dit verlof loopt over zes dagen, zoo de werknemer, gedu.rende 
"anseh het jaar in dezelfdc steenkoolrnijn heeft gewerkt; het 
loopt ov;er vijf dagen zoo hij i~. t_wee s~eenkolmijne~ he.eft ge
werkt; over vier dagen, zoo h1J m dne s.tcenkolm1Jnen ~eeft 
gewerkt ; over c1rie dagen zoo hij in vier of meer steenkoolrruJnen 
lieeft gewerkt. 

H ct veTlof wordt v66r 31 December 1936 toegestaan.. De 
dienmti jd welkc hier in aanmerking komt, loopt vanaf 1 Juli 
1935 tot 30 Juni 1936. 

De voor het veriof nit te keeren ve.rgoe(ijng, wordt berekem.d 
op het looL, verdiend in den loop van de ma.and J uli 1936 en 
bet a:.:wtal dagen wa.a.rop de wcdme:mer gedU!I'ende deze ma.and 
wHrkelijk aa.n den ~vrbeid was. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeid en Socialie V oorzorg is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal in werking · 
tr.eden ûp den dag van de bek®<lm.akiL.g ervan in den M oni
t <'Atr. 

Gegeven te Brussel, den 21" Sept€lll.ber 1936. 

LEOPOLD. 
(Volgen de handteekeningen yan al de Ministers.) 
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Wet op den arbeidsduur. 

9 Juli 1936. - Wet tot invoering van de veertigurige arbeids-
. week in de bedrijven of bedrijfstakken waarin onder . 

ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbeid 
wordt. 

IiEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

De Kamers hebben aanO'e.nom w· · b l - o ' en en IJ e crachtio·en heto·een volg t : / o o 

Artikel 1. - De Konino· m l . R - o ag, op c e voordracht van de rn 
.
1
. ~kad v€rg~orde l\1inisters, den toegelaten duur van den werke-
lJ en arbe1d o~cleideliJïc ve · d , . 

. 5 rmm eren tot vert1g uur per week 
voor de arbé1ders to werk O' st ld . . . 

. d 0 e e m bedriJven of bedrijfs takken, 
waarin on er ono:ezonde o· i· -1 . b ·d d "' ' "'evaar 1J Œ of lastiO'e voorwaarden gear ei ,w0 t.. o 

Bij de uitoefenirnr va!l 1 
zelfde voorwaarden . u c eze macht, bepaalt Hij onder de-

' 
a) De tcrmi jnen die de 0 • 1 'd r 1 o·elatcn W -1- l' 1 . oe Cl C' lJ Œ \"erkorting va.n den toe-

"' er ~e IJ rnn arbeidsduur zal bedr::wen. 
b) De klassen van arbeid . l o ' 

die wat d t . · ers, anc ·erc dan handarbeiders 

d
. ' .~ oepassmg van deze wet betreft met . " 
ienen gel iJkgestcld. , werklieden 

c) De noodzakclijl~e afwijkingen en mod.aliteiten. 

Art. 2. - De regeerino· raaidplAAo>t f o -""b voora · · 
10 De paritaire commiss1·es of de b . · - eroeps · · werkgcvets en van werl d' vereen1gmgen van 

memers, ie de betrold ' 1 1 h 
bcst v.ertegcnwoordigen; cen Je anger, et 

20 Den hoogen raad van arbeid en van soc·1·a1 
d · d c voorzorO' en, 

zoo noo 1g, · en hoogen raad voor de volksO'ezondh ·a "' 
D k 1 o e1 . 

e rac itens dit artikel geraadpleegde colleges en veœeni-

• 
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gingen brengen advies uit, binnen twee maanden nadat zij 
daartoe aangezocht zijn. 

Art. 3. - In olken bedrijfstak mag de Koning, op dé voor
kenen de vermindering van werkelijkan arbeidsduur opleg
kenen de vermincleringen vant werkelijlrnn · arbeidsduur opleg
gen, die dom' de paritaire commissies zijn aangenomen. 

A.Tt. 4. - Door de regeering aangewezen ambtenaren oefenen 
toezicht uit over de uityoering van de bcsluite11, kraehtens de 
artikelcn 1 en 3 van deze wel getroffen, onverminderd de plich
ten opgeleg<l aan de ambtenaren der gerechtelijke politie. 

Run bevoegheid wordt bij koninklijk besluit beipaald. 

Art. 5. - De krachtens het vorig artikel a.angewezen ambte
naren hebben v'I'ijen toegang tot de inrichtingen, die onder toe
passing va1len van deze wet . 

De bedrijfshoofden, werkgevers, directeuren, zaakvoerders, 
aangestelden en a.rbeiders zijn gehouden hun de inlichrtingen te 
verstr('\ldœn, waarom zij ve.rzoeken om zich -van de naleving van 
de krachten~ artike]en 1 en 3 genomen besluiten te ve.rge
w:issen. 

Il geval van overtreding maken die ambtenaren processen
verbaal op, <li·e rechtsgeldi.g zijn heboudens tegenbewijs. 

Van het pvoces-verbaal dient op sfraf van nieitighei<l binnen 
acht en veertig uren aan den owirtreder een afschrift gezonden. 

A11t. 6. - De bedrijfshoof.den, werkgever.s,_ directeuren, zaak
voerders of aangœtelden, die doen of laten werken in overtre
ding van de voorschriften d e;r krachtm1S de -artikelen 1 en 3 

... clezer wet genomen bœluiten, worden gestraft met eer. gelboete 
van 26 tot 200 frank of met gevangenis$traf van acht Œagen 
tot een maand. 

De geldboete-wordt zoovele malen opgeleg<l als er personen 
werden te werk gesteld in overtreding van deze besluiterr, zon
der <lat het totaal bedrag der g.eldboeten 2,000 frank mag over
schrijden. 

Bij herhaling binnen het jaar te rekenen van de vorige veroor
deeling, woœden de ,straffon verdubbeld, zonder <lat de totale 
geldqoete 4,000 frank m1ag overschrijden. 
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Art. 7. - De bedrijfshoofden, werkgevers, eigenaara, _diree
teur.en, zaakvoerders, aange3tel.den of arbeiders, welke het toc
zicht, ter uitvoering van deze wet ingesteld, belemmeren · wor
den gestraf t met een geldboete van 26 tot 200 fr.ank of met 
gevangenis-straf van · acht dagen tot oon maanJd, onverminderd 
de mogelijke .toepas)>ir..g van de straffen voorzien bij de art i-

. kelen 260 tot 27 4 van het Str afwetboek. 
Bij herhaling binnen het j aar, te rekel1€n van de vorige 

veroordeeling, wordt de straf ve:rdubbel. 

Art. 8. - De bedrijfshoofden zijn burgelijk aanspr.akelijk 
voor de betaling van <le geldboeten opgelegd aan hun direc
teuren, zaakvoerders of met bestuur of toezicht belaste aange
stelden. 

Art. 9. - Met afwijking van het bepaalde bij artikel 100 
van het Strafwetboek zijn hoofdstuk: VII en artikel 85 ans het 
eerste boek van dat Wetboek v:an toepa.ssig op de overt redingen 
bij deze wet voorzien. 

Evenwel is artikel 85 van bedoeld Wetboek niet van toepas
sin.g in geval van herhaling;. 

Art. 10. - De t.r afvor<lering op gron:d van een oveI'tr ed:in g 
van bepalingen der besluiten getroffen krachtens de artikelen 
1 en 3 van d:eze wet, verjaart na een vol jaar , met i.ngang van 
den <l~ waarop de over treding werd gepJ,eegd. 

Kondingoo. de tegenwoordige wet af, bevelen <lat zij met 's 
Lands zegel bekl eer.d en door den Mowiteur beken<lgemaarkt 
worde. 

Gegeven te Brussel, den 9" J uli 1936. 

De Minister van Arbeid 
en Sociale V oorzorg, 
V an · Koningswege · 

A. DELATTRE. 

LEOPOLD. 

Gezien en m c-t 's Lands zegel gezeld 

De Minister van J ust icie, 
Fr. BOVESSE. 
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Pensioenstelsel der mijnwerkers. 

3 1 Juli 1936. - Koninklijk besluiit gegeven in uitvoering 
van het koninklijk besluit n' 286 van' 30 Maart 1936 
tot wijziging en aanvulling van iS<>mmige bepalingen 
van de wet dd. 1 AugU5tus 1930 betreffende het pen
sioenstelsel der mijnwerkers. 

LEOPOLD III, K oning der Belgen, 
Aan alle.n, tegenwoordigeri en toekomenden, H eil. 

Gelet oip de wet van 1 Augustus 1930 betreffende het pensioen
stelsel der mijnwerkers ; 

Gelet op het koninklijk besluit nr 286 van 30 Maart 1936 tot 
wijzigin:g en aanvulling van sœnmige bepalingen van bedoelde 
wet; 

Herzien het koninklijk booluit van 26 December 1930' alsmede 
de nakomende koninklijke besluiten houdende uitvoering van 
de wet van 1 Augustus 1930 ; 

Overwcgende dat er aanleiding toe bestarut de uitvoering van 
de bepalingen van het koninklijk besluit nr 286. van 30 Maart 
1936 te verzekeren; 

Op d e voordracht van Onzen Minister van Arbeid en Sociale 
Voor~org. 

Wij hebben besloten €ll Wij besluiten : 

Ar tikel 1. - Benedenopgegeven wijzigingen worden toege
bracht aan het koninklijk besluit van 26 December 1930, gege
ven in uitv~r:ing van de wet van 1 Augustus 1930 : 

• 
Artikel 1 door beneden staande bepaling vervangen : 

« W ordon met steenkoolmijnwerkers geÙjgesteld file in gooon
cedeerde metaalmijnen werkzame werklieden. » 
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In artikel 5, de eindalienea als volgt wijzingen 
« Evenwel kunnen de gelijkgestelde werldieden, die niet tot 

de categorie behooren van de arbeiders werkzaam in de gecon
cede~rde metaalmijnen, enkel dan op de bij artilœl 34 en 36bis 
van de wet del. 1 Augusitus 1930 voorziene vpordeelen aanspraak 
maken, wanneer bedoelde 'Net of de wet van 30 December 1924 
op hen toepasselijk is. » 

In artikel 6, in de ~ndalinea, de woorden « en de werkne
mersvertegenwoordigers bij het mijntoezicht » doorhalen 

E en artilœl 25bis luidende als volgt inlasschen : . 

« _Om met het pensioen te wm·den begunstigd voorzien bij 
het m de wet van 1 Augustus 1930 ing1elascht artikel 36bis, 
moete_1~ d; b:langhebbenden, bij het indienen hunner aanvraag, 
het biJ 1 , 2 en 3° van voorgaand artikel 25 vereischt bewijs 
leveren . 

. » De bela~ghebben<l:en die op 1 Mei 1936, in de Arbeidsbeurs 
met w~r~n mg.eschreven, zullen worden aangezien alsof ze deze 
formahteit op den datum hunner aldanking hadd ld . d" . en vervu 
m 1en ze er z1ch v66r 1 October 1936 late . 1 . . 

· n msc lrIJven. 
» Voor de belangh ebbenden, die verwaarloosd h bb · h , , 1 o b . e en z1c 

voor . cto er 1936 m de Abeidsbeurs te lat · h · · 
• • c en m.5c r1Jven en 

die, op dien da~ I!teer <lan 53 jaair oucl zijn indien ze onde:r-
grondsche werltliedoo zijn of meer dan 58 . ' . a· b · 

. · ' Jaan m 1en ze o-
vengrondsche weltlieden zijn wor;i_,_ de 1·11 

10 b d 
• • ' UJ~ v:an ovensta;an 

artikel 25 voorz1ene termijn van twee J· aar· · · 
b · . . , op een term11n ge-

racht gehJk aan d1en begrepen tusschen 1 October 1936 ~n den 
datum waarop ze den leefti jd om te wor·de . d b 

il n gepens1onnecr e-11e œn. 

Bij afwi,jl~ing van v.oorgaande bepalin(7en zu11,, d bel . 
1 bb d d. , . 0 , vll e ang-
le en en, le voor 1 November 1936 d 1 f .. d 
· d en ee t1J om œepen-s10nneer te w011den zul1en bereikt hebb h . 0 . 

. . . . en, et pens1oen geme-
ten: voorzie;ri b1J het m de wet van 1 Augustli.5 1930 ingelascht 
artikel 36bis, -0nder de eenige voorwaarde ee t . h . d 
h · · n ge UJ.<7S'C nt a 
oc voor te leg·gr.n, waarbij woTdt verl-laai·d d t · · 0 d 

. . . • '- ' a ZlJ wegens e 
econom1sche eris1s of het stilleo·gen van de' expl ·t t. · 

. o 01 a ie waann ze werkzaam waren, werden afgedankt. ' 

>~ De ~epalingen van _ dit artikel zijn eveneens toepasselijk op 
de w01·klieden bedoeld m de alinea, ·,door het koninklijk besluit 
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nr 286 van 30 Maa1-t 1936 bij artikel 34 van de wet dd. 1 Augus
tus 1930 gev.~egd, behouclens dat de blanghebbenden van deze 
laatste categorie het bewijs dienen af te leveren dat ze wegens 
lichamelijke ontoereikendheid wcrden afgedankt · en dat hun 
vraag om invaliditeitstoelage niet werd ingewilligd om ~ed~n 
<lat ze nog in staat zijn in een onder de wet vallende exploltatie 
als bovengrondsche arbeiders te werken. 

» Er woi·dt claarenboven van de bij artikel 36bis bedoelde 
bel.anghebbenden vereischt, opdat ze me;t het bij dit artikel voor
zien pensioen zouden kmmen worden begunstigd, dat zij er 
van lat,en blijken in het jaa1· dat onmiddelijk hun afdanking 
voorafœaat o·ereO'eld en' normaal in <le mijnoo te ' hebben gewerkt, 

0 0 "' 

is te zeggen, dat ze in den loop van <lat jaar minstens tweehon- · 
derd vier en zestig werkdagen in de onder de wet vallende be
drijven hebboo volbarcht . 

» In dit getal van tweehonderd vier en zestig dagern worden, 
eventueel de dagen van wei~ltloosheid wegens ziekte of ongeval 
beO'repen waarvoor de biJ

0 

artilœl 7 van de wet dd. 1 Augustus 0 , ' 

1930 voorziene stortinge1i werden gedaan. 

» Worden •eveneens in dit getal van 264 begreptm, de dagen 
van onvrijwillig.e werklomilieid a.an den werkman opgelegd in 
de exploitaties, die een rollend stelsel van werkloosheid hebben 
ingevoerd alsmede de dagen ~dnrende dewelke de werlanan bij 
overmacht of buiten zijn wil zijn diensten niet heeft lrnnnen 
verleenen in de exploitatie, die hem te werk ste1de. 

» De termijn van: oen jaar, waarvan boven spake, -wordt ver
lengd met den duur van de afwezigheid van den werkman_ na 
het aanvangen van dien termijn,- indien het ].:>ewezen is dat de . 
werkman, tijdens die afwezigheid, buite~ de aa.ri. de wet onde1"
worpen bedrijven geen bezigheid heeft verrieht. » 

Bij artikel 32 de voJ,gende teksten voegen : 
« Wanneer de werkman nu. e.ens in belgische mijnen, dan . 

oons in mÙnen heeft gewerkt, die in. een land geley.en zijn, 
· waarmee inzakè mijnwerkerspensioen, cen wederzijd$~he overeen
komst was getroffen, worden de diensten beweze~ _m latstver
meld lan<l iri. aanlnerking gcnomen tot r ecbtvaariliigmg van bo
v.envoorziene minima di-ensten. 

• 
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» Nochtall.s wordt het bedrag van de invaliditeitstoelage slechts 
bepalld afhankelijk van den duur der Belgische mijndienst.en 
alleen, namelijk : op de basis van 120 frank per dienstjaar; 
indi.en de belanghebben<le gehuwd is, en van 90 frank per dienslr 
jaar, indien de belanghebbende vrijgezel , weduwnaar of gedi
vor ceerd is. 

» De minima bijdragm~ ten laste van het Nationaal Fonds, 
voorzien bij alinea 11 van artikel 32 van de wet van 1 Augus
tus 1930, worden evenecns bcpaald in verhouding tot den duur 
van de Belgische mijn<li·ensten, rekening gehouden met al de 
diensten in bcide landen uit.geyoel'd. 

» De belanghebbende zal, indien er aanleiding toe bestaa.t., 
bericht ontvangen dat hij in de Algemeene Spaar-en Lijfrente
kas een aanvullingsstorting <lient te doen ten einde, in voorko
mend geval, op den leefiti jd van 65 jaar, met de bij de alge,meene 
wet betreffende de pensioenen voorziene voor.deelen te worden 
begunstigd. 

» H et bij alinea 13 van bedoeld artikel 32 voorzien bedrag 
van de jaarlijksche toelage 'wor.dt eveneens vastgelteld in v·erho:u
ding tot den duur der Belgische mijndiensten, :rekening gehouden 
met al de diensten in beide landen uitgevoeird . 

» Wanneer· aUeen de uitgevoerde Belgische mijndiensten, buite 
deze volbracht in ecn land, waarmee België een wederzijdsche 
overeer.komst heeft geslot.en, op gebied van duur a.an de ve
reischten beantwoorden om aan een werkman het recht te ver
leenen op het bij de bepalingcn van ·bovenbedoeld artikel 32 
voorzien voordeel uanspraak te maken, wordcn deze bepalingen 
van bovenbed01el a.rtikel 32 voorzien voordeel aanspraak te ma
ken, worden deze bepalingen toegepast alleen onder inachtne
ming van de Belgische mijn<lierrsten . » 

Bij a·rtikel 45 de volgende eindbep.aling voegen : 

« De bepalingen van d~t artikel vinden slechts hun toepassing 
binnen de gr-eruen va.stgcsteld bij artikel 30bis, in de wet van 
1 Augustus 1930 ingelascht. » 

In artikel 50, het begin van dit artikel als volgt wijzigen : 

« De arbeiders die krachtens de artikels 36 en 36bis van die 
wet... gepension.neerd zijn of knnnen ·worden gepensionneerd .. . » 
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. 1 55 l t go doorhalen in dit artikel bij het koninklijk In art1ke ie . . 
besluit dd. 10 F ebruari 1934 mgela.scht . . 

b. l olo't opo·este1d inlasschen. 
E en artlikel ~Ob~~n~~ ~i·~"' verl:ngt met de voordeelen tr wor
« De be ang e . ' b.J. de bei)alino·en van artikrl .4lbis b 1Stio·d voorz1en 1 "' 

den egm "' ' t 1930 inO'elas.cht moet bij de voorzorgs . d et van 1 Augus us "' . . l 1 
m e w . . . rict van ·den duur van zijn kriJgsd1enst a s so -
~as van z1Jn ~~t lsmcde van de datums, waaro:p bij in 't 
daat later bhJken a en waarop zijn krijsdienst is ver-
leger heeft di1enst gc:momen • 

'loopen. b end1'en het bewijs .te leveren dat. hij · · d' t haar ov ' 
» H1J ien 4 b' . b doelde omstandio·heden verkeert, waar-.. .. t'kel 1 is e "' .. 

I~ _de.?
1
J _ar 

1 
werd 'tzij in de mijn werkzaam t:~ ZlJn ~?t 

h1J h1J et toC' l~clet . . vertrek naa.r het leger, t 'z1J na ZIJn 
op het oogenbhk: van ZlJlnb 1 t binnen den bij vermel· 1 antikel 

d . t te hebben vo rac l ' 
krijgs iens . . k in de mijn te hernemn. 
b lden term1Jn het wer . . 

epaa , .. ·11· rre werkloosheid wordt slechts . . an onvrlJWI lb l 
» Elke term.1Jn v. • r<l.e dat de belanghebbenc e 

in aanmerking genomen op voonvaa . . 

voorlegt : . h ·tt waarbi j werd verkla.art d.at hi.j wegens 
l o E en getuwse r1 , 

» ·. "' ,,.J fgedankt noch terug aangenoonen; b • 1 aan wei1k wer'u a , . 
ge me . , hrift van de O'ewestelijke arbe1dsbeuirs, waar-

» 20 E cn getmgscd .1: . b ' e~ den in aanmerkino· te nemen 
dt bewczen at llJ mn "' l t 

bij wor , . . . ertrek naar het leO'er, 'tzij naar le . . 'tzij VOOl' ZlJil V o ld 'O' 
term1Jll, k . . ndienst als mijnwerker in verme Olba-
verloopen van den r1Jg~ d t hi. het aanbod va.n mijndi-ensten 

. e was ingeschreven; ai J msm . d 
niet heeft geweiger . o nomen voorwa.arden wor-

d b n~iaand 2 overge 
» De on er ove . . l t die v66r 1 Mei 1936 hun 

d b ·la110'hebben.den met vere1sc t ' van ·e e · b 
. . sd' t hebben begonnen. d 

kr1Jg iens d d' 1 Mei 1936 on er d belanhebben en, ie op f 
» Nochtans, voor ·e. • ld voorwaarden ootre -

.. t er aan laatsverme e d de wa·pens z1Jn, moe d kriJ. O'sdienst wor en 
. . . h· t erloop.en van e "' ·fende den ternuJn na e v 

v-0ldaan. . n biJ. artikel 41bis en 
t' en betreft voorz1e . . 

» Wat de stor mg . , 30 S""'tember 1919 aan z1Jn 
d werkman die n:a ~.t- • • d 

vereischt van en dient de belanghebbende b1J e voor-
krijgsdi<enst heeft voldaan, · 
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1_.. an ziJ·n district cen aanv.rag te doen om vcrmelde storzorgs!WS v, 
tinaen t e moo'en verrichten. 

>~In t ' alg~neen · zullen de aanvragen, die vôor 1 October 193_6 
zullen ingedi_end zijm wor<lcn aangezien als zijndc op 30 Agr 1l 

1936 gedaan . . , . . . , . . . . 
» :Oe stortingcn waarvan sprake, mogen ZIJ m eens tz1J b1J 

maand~lijksche bijdragen van 10 frank of ecn veelvoud van 
10 frank: wor den gedaan . · 

» Voor de werldiedeu in een onder de wet vallende e~ploitatie 
werkzaam, worcl<m. de stor tingen door het toedoen di·er exploita tie 
venicht. 

» Deze stortingen WOil"den op den globalen staa.t bet r efferide 
de afhou:dingen, kractens artikel 11 van dit besluit aan de 
voorzoro·skassen toeg.e::;tumd, op een sp eciale wijze vermeld. Die 

0 . 

stortingen worden uiterlijk den 15" van de maand volgende op 
die, waarin zij werden geïnd, aan de voorzorgskas O'vergernaakt. 

» Bedoelde stortingen worden eveneens ingeschreven in een 
speciaal driemandeli,iksch borderel houdende de namen en voor
name.n van de betrokken -..verklieden alsmede het beloop van de 
voor ieder van ben ge.5torte bijdragen. 

» Voor de werklieclen, di e werkloos zijn of in oen bedr ij f, 
dat n~et onder de btpalingen van de wet van 1 Augustus 1930 
valt werkzaam zijn, mogeu b~doeilde stortingen door hen rech t
streeks in de voorzorgskas worden gedaan van het district, 
waarin <le steenkooknijn, waar zi j het laatst hebben gewerkt, 
is gelegeu. 

» Voor ell<e stor ting wordt door vermelde voorzorgskas tot 
staving een kwifantie afgeleverd. 

» Vioor de werklieden, die reeds een ouderdomspensioen of een 
invaliditeitstoelage ge.nieten, beslissen de bestuuŒeomrnissiies 
van de voorzorgkassen, onverwijld, 0111tr en t de reehten van 
deze werklieden op het bij artikel 41bis voorzien voordeel, en 
laatstvermelden ontvangen de verhooging, dewelke huti: in ~oor
komend ·gevail, va naf den 1" <lag van de maand volgende op die; 
waaril1 zij hun aanvraag hebben ingediend, wordt toegesta.a.n . 

» De even tueele s'. 011tingen, voorzien bij artikel 41bis worden 
voor de langhebbenclen van laatstvermelde categorie gedaan op 
het bedrag van vcrmelde pensioens- of t©e~ageverhooging. 

• 
, DOCUMENT S ADMINI STRATIFS 939 

i . cl betreft die het pe.nsioen of de toe-
» Wat de hlang~ebben enl • omt~·ent hun r.eeht op hier bij 

· t ·enieten za er · b i· l 
lage nog m e · g ' d 1 t r•z >lfder ti jd worden es ist as . , . n VOOl' ee e e 
artikel 41bts voo1z1c . 1 t met het ooa op het bekomen . o· die ze a er o 
omtrent de aanvrn,a"' 11 indicnen 

. f een t.oelage zu en . h 
van cen pens1oen o ht kr iJ. o·sdiensten lrnmen voor et 

al oodaat volbra.c e 0 . 

» De s s , . . . e.nsten t en volle in aanmerking. . 
ber ekenen der m1Jndi . . betreft worden de penoden 

t de stortmgen , ' . cl 
» N ochtans, wa · . d . o.t in acht genomen; le peno en 

. . . d . ' en mJ-n cr n1.,. k d / 
van VJJftien agen . ·den voor een rnaand gere en . . Ï · dao·en \\·Œ 
van mecx· d~n VlJ tien . '"'el o·even g'eon aanleiding tot sto1: en; 

» De perwdcn van 1 app "'1·-1- ' 'an den door de exploitan-. t afaetro '- ,_en . . orden echter me . o 
ZlJ W · -, , .. cl. 
ten vastgesteldc dwnstt iJ a· op 30 September 1919 hun 

b l ahebbende.n ie . kr". » Voor de e an"' 11 en de perioden van IJgs-
lb hten aeven a e 

krij "'sdi.enst vo rac ' 0 leidina tot storten. » 
o di n datum aan "' ch. 

dicnst gc<laan na e « zes » door het woord « · ie » ver-
In artikel 96, het ~oord 

vangen . 

Art. 2. 
belast met 

SociaJe V oorzorg is - Onze lVIinister van Arbeid. en 
de uitvoering van dit beslmt. 

1 den 31" Juli 1936. Gegeven t e Brusse ' . 

Van K oningswege : 

De Minister van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE . 

LEOPOLD. 
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Vreemd:e arbeideJ1S. 

Koninklijk besluit houdende aanvulling en samenvoegin 
van de bepalingen op het in dien-st hebben van vreemd: 
arbeiders. 

VOORDH,ACH'l' AAN DEN KONING. 

Sire, 

Het ontwerp van besluit dat de ondergeteekenden de eer 
hebben aan Uwe Majestcit v66r te leggen, hceft eenerzijds ten 
doel op prak_tïsche en billijke wijze de werkverschafting . aan 
vreemde arbe1<lcrs te regelen en anderziJ. ru. h·et stels 1 . . ' ' '" e van con-
tmgen teermg af te schaffen, waarvan de toepassin t h . 

. h b . . h k inkl'. g e unnen 
opz1c te lJ et on lJk besluit van 8 Decembe 1934 . 
1 fd 

r geom -
oo was. 

De voorgestelde reglementeerino· liot in d"n geest a· . . ~ o "' van rn 
welke van kracht 1~ m talr.ijke landen, waar, cchter de toevloed 
van vreem~e arbe1·~ers mmder seherp is dans in België. 
, , De cont~ngenteermg, waarmede in België trouwens slechts 
een enkelen p:ocf werd giedaan, gaf blijk van al te veel strakheid 
en de taepass1g er van was delicaat. Toe(J'epast 0 1 d · · 
h 

·a b d . . "' P a e IllJver-
ei s e .r1Jven van het land ontstaat er mogrrel ' "kh ·a 

d 
. . ' · JJ e1· om de 

goe e werkmg van die bedrijven te belemmeren e ·t 
d 

· b , ' n evens soms 
e wettLge el,angen van de vreemde arbeide t h 

1 
rs e se a.den 

zooa s kon worden vastgeteld bij de toepas.sin(J' ' 
Belgische arbeiders in het buitenland. 

0 

er van op de 

Het stelsel van de contingenteering wordt in h t 
d 

' e ontwerp 
vervangen ' -0or <lat van de individueele toelatil1l"' met k . d ~ ~~ 
nmg, .aan e vreemoo arbeiders, sinds tien ·jaren in het land 
gevestJgd, van het recht tot verwerven of hernieuwen 
bedoelde toelating, waarbij het vervullen d er formaliteiten ;: 
het r eguleeren van den toestand van bedoelde arbeiders aan 
hun werkgevers wor.dt opgedragen. 
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I Hetzelfde recht wordt door het ontwerp eveneens verleend 
aan sornmige categorieën van vreemdelingen, aan wie de wet 
van 12 F ebruari 1897 een bevoorrechten toestand verleent, 
zoowel als aan de werkrnemende onderhoorigen van landen 
waa.rmede belgië door t;en econornisch verdrag zou verbonden 

zijn. 
Bo·vendien spreekt het vanzelf dat het onti..vei'p geen afwij-

king uitmaa.kt op de tweezijdige ·eonvent ies, inzake a.rbeid afge
sloten met vreemde landen, onder voorbekoud van een effec
tieve wederkeerigheid en <lat er, bij de toepassing van de nieuwe 
wetgeving, rekening wordt gehouden van de noodza.kelijkheicl, 
voo.r de werkgevers, zich de medewerking· van technici en 
gespecialiseerde a.rbeiders te verzekeren. 

Ten cinde aan den vrcernd en arbcider het vervullen van 
for rnalil<".iten te besparcn, wat hem soms groote rnoeite zou 
lwst en, voorziet bot ontwerp <lat de aanvraag om de « arbeids
vergunning », het hernieuwen of het wijzigen van de bedoelde 
ver.gunning, door den werkgever zal ingediend worden tegêlij
ertijd met de vraag naar toelating, welke laatstgenoernde moet 
doen, om de diensten van den vreemdeling\ waarvan sprake, 

te mogen henutügen. 
Zoo de toelating wordt verleend, dan zal de a.an den arbeider 

noodige « at'beidsvergunning » zonder verder optreden van 
zijnentwege wor<len uitgereild. 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg zal de forma
liteiten bepalen welke dienen nageleefd zoor voor het indirenen: 
der vragen naar toelating als voor het uitreiken der arbeids-

vergunningen. 
In geval van voor.loopige · aanwerving, wegens r.e;denen van 

dringenden aard, client de vraag om het bek~men van de toe
lating, tot werkv1erschaffing en de arbeidsvergunning nog den-

zelfden dag ingediend. 
Zoo de beslissing ongunstig is, kunnen zoowel de in België 

verblijvende vreemde arbeider als de werkgever be1,œp aantee
kenen bij een commisie ·wclke, onder het voorzitterschap van 
den afgevaardigde van den Minister van Buitenlandsche Zaken 
en Buitenlandschen Ffandel, een vertegenwoordig.er behelst van 
de Ministeries van Economisehe Zaken, van Land bouw, va.n 
Binmmlandsche Zaken, van Ju&1: icie, van Arbeid en Sociale 
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Noorzorg, van Openbare Werken en Werkverschaffing en van 
:Verkeerswezen. · 

De beslissing van deze commissie, waa:rin de belangen van 
den handel, d e nijverheid, den landbouw en de ondem en:ùngen 
van openbare werken aldus ver tegenwoor-digd zijn, za.1 de défi
nitief zijn. 

De lVIinister van Arbeid en Sociale Voorzorg zal er bwen
dien, voor onderzoek en beslissing, de gevallen lnmnen aan 
voorleggen waaromtrent zijn diensten zouden aarzelen uitspraak 
t e dden. 

H et ontwerp voorziet ook <lat <le vreemdeling\ aan . wien de 
arbeidsvergt.mning werd geweige~d, of waarvan de vergunning 
werd ing.etrokken, zal moeten bewijzen aver voldoende beSltaans
midde1en te beschikken zoo hij in het land wenscht te blijven 
zonder <lat hij er werkgelegenheid kan hebben . 

Wordt er vastgesteld <lat bedoelde vreemdeling niet over 
genoegzame bestaansmiddelen beschikt, .dan zal hem het ver
zoolè worden giedaan om het Belgisch grondgebied te verJat en 
binnen de dertig daigen, maa.r de overgangsbepaling van arti
kel 21 van het ontwerp voorziet dat, in sommige gevallen , hij 
mag aanvragen naar zijn vaiderland terug te keeren op de 
kosten van de Schatlcist . 

België heeft er altijd zijn eer in gesteld een gastvrij land te 
zijn. De tm passing van de nieuwe maatregelen is derw:ijze 
geregeld dat zij niet voor gevolg kan hebben den to.estand van 
politielœ vluchtelingen ongustigei· te maken. · 

Wij hebben de eer te zijn, 

Sire, 

van Uwe Ma:jestei '.-, de zeer eerbiedige 

en zeer getrouwe ~ie.J:laars, 

De Eerste-Minister, 
Min istcr van Buitenlandsche Zaken en Buitenltandschen Handel, 

P. VAN ZEELAND. 

Het Lid van den Ministerraad, 
E. VANDERVELDE. 

. \ 
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Het Lid van den Ministerraad, 
P. POULLET. 

Het Lid vai1 den l\1u;isterraad, 

Palù ffYMANS. 

De Minister van Landsverdedinging. 
A. DEVEZE. 

De IVIinis.ter van J usti.tie, 

E. SOUDAN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken, 
DU BUS DE WARNAFFE. 

De Minister van Openbaar Onderwijs, 
Fr. BOVESSE. 

De l\1inister van Financiën, 
M.-L. GERARD. 

De Minister. van Landbouw, 
Aug. DE SCHRYVER. 
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De Minister 
van Openbare Werken en Werkverschaffing, 

H. DE MAN. 

De Minister van Economische Zaken, 

Ph. V AN IS.AiCKER. 

M
. . t van Arbeid en Sociale . V oorzorg, De i.ms er 

A. DELATTRE. 

D Minister van Verkeerswezen, 
. . e p teriJ·en Telegrafie en Telefonie, 

.M 1mster van os ' 
P.-H. SPAAK. 

De Minister van Koloniën, . 
E. RUBBENS. 



' . 

944 ANNALES DES MINES DE· BELGIQUE 

31 Maart 1936. - Koninklijk besluit houdende aanvulling 
en samenvoeging van de bepalingen op het in dienst 
hebben van vreemde arbeiders. 

JJEOPOLD III , K oning der Belgcn, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 31 J uli 1934, verlengd e.n aa.ngevuld bij 
die van 7 Dece.mber 1934, van 15 lVLaart en van 30 Ma.art 1935, 
waa.rbij a.an den Konig bepaalde maehten worden toogekend met 
het oog op het eoonomisch en fina.ncieel hcrstel en de vermin
dering van de opoobare lasten ; 

Gelet op nr III , letter h, van artikel 1 van ·bedoelde wet; 
H erzie.n het koninklijk besluit van 8 December 1934, waar

bij de Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg er toe ge.mach
tigd wordt om voor elk bedrijf het p ercentage vast te stellen 
Vân de vreemde arbeiders die daœrin mogen worden tewerk
gesteld, met het oog op het ve.rvangen hunncr excedenten door 
werkloozen; 

Herzien het koninklijk besluit van 15 December 1930 tot 
vaststelling van de voorwaarden die aan de vreemdelingen zijn 
opgelegù om binnen het Rijk te komen om er als handarbeiders 
of bediendtm werkroam te zijn; 

Herzien het koninklijk besluit van 1 5Februari 1935 honden
de wijziging en a.anvulling van het koninklijk bes'Iuit van 
~4 Augustus 1933, houdende regeling van de op de vree.mde
lmgen toepasseJijke verblij fsrechten en sa.menschakeling van 
de verschil1ende regelen betreffende d e vreemdelingenpolitie; 

Herzien het koninklijk beslui-t van 16 October 1935 betr ef
fünde , de vr.eemde arbeiders; 

Overwegende dat met de contingenteering, toegelaten bij het 
koninklijk besluit van 8 Deoomoer 1934, het beoogde doel n iet 
werd ber eikt en dat overigens het stelsel der CO'Il'tingenteering 
in de praktijk al te strak is gebleken en de toepas.~ing ervan op 
ernstige bezwaren stuit, in zoover daarbij geen gefogenheid is 

voorzien om, in de mate van het noodige, rekening te houden 
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met bijzondere omstandighedén, als die, well~e verbanc1 houde~1 
met het lange verblijf in het Rijk van sommige vreemde a~·bei
ders of met de familiebretreldüngen, in welke deze tot Belg1sche 
Staatsburgers hier te lande zijn homen te staan, en verder 
nog, dat door bedoeld stelsel belangen van werkgevers kunnen 

worden geschaad; · . . . 
0 d d t e"ne reO'eling waa.rb1J een onderzoek is voor-verwegen e , a v o 1 . 

· den persoonliJ·ken toestand van iederen vreemden zrnn zoo van 
b 

·a ls 11,,.+ afzonderliJ.k belang van elken werkgever, 
ar ei er a van "'" . . 
d

. d · en arbeider in dienst heeft of ne.men wJl, meer 
10 een zoo arng 

lh "d b"ed .. ·alsook o·emakkelijker is toe te pas.sen; soepe ei: 1 ·", " 0 M. · 
Op de in Ra.ad overl6gde voordracht van Onze 1msters, 

W ij hebben besloten en Wij besluiten 

Art .l·l 1 § 1. Geen werkgever mag een vreemde.ling in hoe-
1 \.e. ' ·d · d. h bb d 

d 
· h ·d land -0f o·n°stesa.rbe1 er in ienst e en zon er an1"' ·>1 van · - ~,,.., 

d rt
0 

"' r af toelatina te hebben verkregen 'tzij van der lVIi-
aa oe voo o d l\'r- · 
· t Ai·beid en SocialeVoorzorg, 'tzij van en i 1mster ms er van . . . 

E ·sr.·he Zaken 'tziJ. van d en Mm1ster van V erkeers-
va.n cono.rru " ' 

. volO'ens het onderscheid in artikel 4 bepaald. 
'~ ezen, "' , 

§ 2. Zonder een zelfde to~latin~ ma~ ~ij den aard d er be-
trekking van den vr.eemdelmg met WJJ zigen. . 

§ 3. De werkgever roag de dienst~~ van de1'." vreemdeling 
slechts gebruiken binnen de perkffil b~~ de _toela.tmg gooteld en 
zoo de vreemdeling in bezit is van bIJ art1kel 4 ou 5 v-oorge-

schreven stuk. 
,.... § 4. Do bevoegde lVIinister bepaalt de formaliteiten en de 

voorwaarden van het indienen eener vraag tot toela.tinig : deze 
dient wat betreft de a.rbeiders over wier geval de Minister van 
Arbeid en Sociale Voorzorg heeft te beslissen, opgemaa.kt in 
drie exemplaren, waarvan twee op gezegeld papier. 

§ 5. In dringende gevallen, door <lien Minister bepaald, za.l ~e 
tewerkstelling voorloopig m-0gen geschieden, beh<YU<lens kenn1s
geving en indiening binnen de vier en twinting uren, van een 

vraa.g tot toelaUng. 
§ 6. De bij § 1 van dit artikel voorziene toelating is niet 

ver-eischt voor het te werk stellen van arbeiders, die zekere, 
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door ·den lVIinister van Arbeid ei1 Sociale Voorzorg te bepalen 
ambachten en beroepen uitoefenen. Dit zijn de ambachten en 
ber.oepen, waarin de <liensten vap den arbeider gewoonlijk niet 
door één enkelen werkgever' worden gebruikt. In dit geval zal 
de arbeider zich de bij artikel 2 voorzie.ne toelating persoon
J ijk moeten aanschaffen. 

Art. 2, §· 1. Geen vreemdeling mag in iemands anders dienst 
staan, in hoedariigheid van hand- of geestesarbeider, zo1Îder daai·
t-0e vooraf .toelating te hebben verkregen, overeenlrnmstig de 
bepalingen van artikelen 4 en volgande van dit besluit. 

§ 2. Zonder ·een zelfde to.elating mag hej noch van bediening 
nod1 van werkgever ver;i.nderen, behoudens de uitzonderingen, 
die bij ministerieel besluit zouden voorzien zijn. 

Art. 3. Onverminderd d e inzake p a:$JJOorten geldende bepalin
gen, mogen de vreemdelingen in het Rijlê niet komen om er alsi 
hand- .of geestesarbeiders werkzaam te zijn, wnder vooraf de 
bij .artikel 2 voorziene toelating te hebben verkregen. 

Art. 4, § 1. Behoudens aan de arbeiders waarvan sprake in 
§§ 8 en 9 van dit artikel en in artikel 5, wordt de bij artikcl 2 
v:oorziene toelating verleend door d en lVIinister van Arbeid en · 
Sociale Voorzorg, ·e.n van die toelating wordt getuigd door afgifte 
van een « arbeidsver.gunning ». 

§ 2. Diezelfde lVIinister bepaalt de voorwarurden tot afgifte 
van de « arbeidsvergunning » en tot eventueele hernieuwing 
ervan, alsmede den duur d er geldigheid die, behou<lens wat 
betreft de gevallen voorzien bij artikel 8, geen twoo jaar mag, 

overschrijden. 

§ 3. Op vertoon van de door den lVIinis ter verleende toela
ting en wanneei· d e arbeiider in België verblijft, wordt de 
arbeidsvergunning opgemaakt en afgegeven door het gemeente
bestuur van. zijn verblij:fplaats. 

.§ 4.' Wannoor de arbei<ler in het buitenland verblijft, wordt 
de arhei<lsvergunning on.der dezelfde vom:waarden afgegeven 
door het gemeen tebestuur van de ver blijfplaats van den werk
gever en in ha.nrlen van de.Zen geste.1d om aan den arbeider te 

i,vord.e.n overhandigd. 
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0 d 
·be1"dsvero·unnilw » wordt een zegell. ·echt gehe-

§ 5 p e « ar · 0 "' ,, • 1a· O' i·s . a· . t langer dan een Ja;ar ge ' lo ' 
ven van 15 frank zoo le med· ' ,, J· aar· o·eldio· is Dezelfde 

· · lanO'er an een o "' , 
van: 35 fr~ zoo ZlJ . 0 

• ll· heriüeuwing of wijziging 
. . t oepassmo· voor e ' 

r ecl1ten z1Jn van ° h d uanneer het O'aat om een 
b ·a nino· be ou ens ,., "' 

vali de al' e1 sverg·un "'' k onder V"'"andering van . . d . wer ·o·ever z = . . eenvot1dw ver an r.J: en van ° t: dr 1,..,-mn,,.,, b1J lm-
o . • elde ue agen "" v.u. 

beroepsca.tegm1e. De vorenv~:~ 
ninklijk beslui t worden gewiJzigd. · R" ·k ·· a 

1 l t ten bate van het lJ gem 
§ 6. Onvemninderd hc. t z~ge rec 1 ' § 5 van dit artikel, innen 

k ,.,.. · de bmoalm O'Cll van .ovei·een OITI::>L1Dg ~i- 0 :=ifrank per vergnn-
de o·Efil1eentcn te harem bate cen son~ . van c . 

nin: wat ook de duur er moge van z1Jn. 1 nd 
"'' . . ' O' n aan onderdanen van een a ' 

§ 7. De vergunnmg, afge"'eve_ l nie is verbonden is zegel-
B 1 ··· · een ·ecanom1sc 1e u ' d 

\vaarmede e gie m . et het bedrag ten ba:te van e 
vrij en er wordt daarop ook m . 

6 
· 

·van 5'J)rake m § · 
gemeente gehev;en, waa:~ . . a· leuren voor reke-

§ 8 T anzien van vroomdelingen, ' 1e z 1 
. . en a . . de ïVIinister van Ecbnomische a œn, 

ning van een ander, is hct . d roorwaarden bij wetten of 
die onder de tor zakcn d iençn e ' . ' i' t Die toela-

' ld t 1 1,° no· tot arbe1den ver 0011' . reglcmenten geste , oe a 1 0 • -

d « rbeidsvergum1m g ». 
ting vcrvangt. · e a , . d . h + de Minister 

. vree.mde zeehe en is Ci" • 
§ 9. Ten aanz1en van · J " l voonvaarden, a· onder de ter za.ke 01enc e 

van V erkeerswezen, ie • . . bedoelde toclating verleend. 
b ij wetten of regkmentrn gesteld, ' . 

· l ·bcidsver"'unnmg ». 
Die t oelatiug verva.ngt c r « ai '5 • , a· in het bui-

d "'rensarbe1<le1s. le .. 
Art. 5 . . Akten , aan vrecm e "' . . 1 te d ienen tot bew1JS 

f eO'even om speciaa b . 
tenland wonen, a .g "' . B 1 .· he O'rensstrelœn te ar e1-
dat het hun is g·eoorloofcl Jl1 de c g1sc ·beiasvero-unning », mits 

. strekken tot <~ a1 0 b 
den , zullen hun tevens d - tu.sschcm dit en de n a u-

. d d daartoe krachtens . e . 
gev1soord oor e ' nl- ten o·emachtigde gezagsper-
rigc lai1den gœloten averee "oms '=' 

son en. , . 5 ' orzir~e stuld"cn zijn sleehts 
6 D 1 · · a artikels 4 en ' 0 · 1a Art. . e ) JJ e . d n duur er op vermei . 

. . d erl-en en voor e . 
geld1g bmnen . e P ' . ..bc:iùsvergunning, of om 
. I . rao·en .om cen a1 . . 

Art 7 § 1. Je aanv "' al . voorzien m de. arti-
. ' . f 'jzio·ing daarvan, s . . . . 

de hernieuwmg o . w1. , '=' d de nitzonderingen, die b1J m1ms-
kelen 2 en 4, dient, behou e;s ·esteld door den werkgever ge-
tèrieel besluit mochten wor en g ' 

-:1 
1 
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da.an . samen niet de v.raag Qill toelating, dezen opgelegd bij• 
artikel 1. 

§ 2. Bij gUI1Sti,ge beschikking OI> de aanvrage van den werk
gever, wGrdt de arbeidsv.ergunning ve.rder hetzij verlce11d, het
zij hernieuwd, hetzij gewijzigd zon.der andere tusschenkomst 
van den arbeider. 

Art. 8, § 1. De arbeidsvergunning, in § 1 van artikel 4 be
doe1d, zal u iet worden . geweigerd aan den vreemdeling, die 
getuigen kan van een minstens t ienjarig geoorloofd en onai
gebroken verblij f in b.P,t Rijk of de kolonie. 

§ 2. Zij mag everunin wor den gewei,gerd aan den vreemde
lin.g, <lie zich bevind t in eien der gevallen vorzien bij §§ . 2, 3 
en 4 van artikel 2 der wet van 12 l<'ebrnari 1897 op de vreem
delingen, noch aan de onderdane.n van een . land waarmede 
België :Ln een economische unie in v.erbonden . 

§ 3. In de gevallen voorzien bij §§ 1 en 2 van dit ar tikel, is 
de aan den vreemdeling verleende arbeidsvergunning geldig; 
zonder baperking van duur, zoolang de belanghebbendti noch 
van wfilkgever, noch van beroepscategorie verandert. De ver.an
dering van werkg'evffi' wordt toogestaan door d~n Mini$1:er van 
Arbeid en Sociale Voorzorg onder v:o:rm van eenvou<lig visa, 
op de vergunning .aangebrarht zonder dat d aarbij het zegel
rech t, v.oorzien bij § 5 van artikcl 4, <lient geheven . 

Art. 9, § 1. De vreemdeling, die :Ln België verblijft en wien de 
arbeidsv:ergunning . '\\<Orat geweigerd, zoœnooe de werkgever, 
wiens aanvrage -0m een vreemdeling· te werk t e srellen wordt 
verwor:pen, niogen, op de wi jze .en binnen de termijnen , die bij 
minist erieel besluit zullen zijn vastge.steld, d aartegen ber oep 
aanteeken en bij de commissie voor beroep, waarvan sprake in 
artikel 10 hierna.. 

§ 2. H et beroap is bij een 'gew-0on aan.get eekend schrijven in 
te stellen bij den v.oorzitfor van die commissie. 

§ 3. H et genot van het bepaalde in § 1 van dit artikel kan 
niet wordt gegund a.an den vre~deling, die met over trOOing 
van de bepalingen van artikel 4 v·an dit boolu it in het Rijk iS' 
gekomen. 

Art. 10, § 1. De eommissie voor beroep bestaat uit een afg~ 
vaardige van den Minister van Buitenlan<lsche Zaken en Bui-
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tenlandschen H an del en een afgevaardigde van ellrnn der mi
ni stel'.s van Justitie, Binnenlandsche Zaken, ·Landbouw, Op~
bare ·w erken et Wed rverschaffing, Economische ZaJœn, Arbe1c1 
en Sociale Voorzorg en Verkee.rswezen. . . . 

§ 2 D. afo-evaardi o-den en htm pla:atsvervangers z1Jn aa.n-
. Hl 0 b l . d d 

ld t · ar. huu opdracht ma.g icrmeuw wor en. g.cste voor wee Ja , . . 
§ 3. De commissie, wellrn zal voor~ezeten ZlJil door den afg~ 

d
. d d 1'1r 1·u1· ...J.n1• van Bmtenlandsche Zaken en Bm-vaa1· ig e van en i n. ""° . . . 

nl 1 h H d 1. b""'aalt zclve haar werkw1Jze. t e anc sc en .an c , ' '.t' 

§ 4 . H aar beslissingen wordeu bij meerderheid van stemmen 

genomen en zijn definitcf. . . 

5 D 
· .- mao· ·1a11 d.e bevoegde 1VI1rusters mededee-§ . e comm1ss10 "' < · · • • • 

1
. 11 nuttio·c stukken en mhchtmgen . mg vragen van a e o 

A 
. 

11 
. ~ 1 Woi·dt o·estraft met een geldboete van 15 tot 

r t. ' - . "' . f d . t t d ·en 25 frank of met een ge,>angcrnsstra. vm1 , rie. o zev~n ag . ' 

d 1. . d ' inet overtredmo· vaîf dit bcslm t of van elke vreem e ing ie, 
0 

• 

1 
· . meil 1·n uitvoering erva.n, -0f bmten de pcrken 

do bes mtc-n gcno · . . . 
d de toelatino- een bedienmg mtoefent. 

eµ voorwaar en van < "'' 

§ 2. H ij kan, bovmld\<:m, worden uitgeleid. 
. W ·dt o·estraft met en gelboete van 50 t ot 500 

Ar t 12 3 1. or "' · ,, d 
. · ' . o-evangenisstr af van .aicht dagen tot een maan 
f~·~nk .of met ~e~~:er arbeiders aan het werk heeft met overtre
h1J , dl'e ecn bo i · van dit besluit of van de besluiten geno-
dinCY van de epa mgen d 

· 0 • f buiten de perken en voorwaar en 
ment in uitvoermg erv11n, o 
van de · toelating. 

l t dt opo·eleo·d :wovcel maal als er pcrsonen aan 
§ 2. De 10e e vvor "' o , ld d • 

1 
· · t overtrod ino· van de ter zake ge en e 1.>epa-

het wcr r z1 Jn me "' 
lingen . · d i · 

' § 3. Bij recidive binnen één jaar na de vQrige veroor ee m g, 

worden de straffen verdubbeld . 

A t 
13 § l. Alle verhindeTin g .of belemmering van eenen 

JI . ' d' b l . en alsook cor~trôlemaatregel ter uitvoering van it es m t genon~ , ' ordt 
iedcre ten dcze fnct .opzct gc<lanc verkee~de verkla·rmg w . 

r: o t t 500 fr.ank en met œn 
bestraft mut -cen geldboete van o ~, d f enkel met 

• .r. l t dag·cn t ot een maa.n ' o "'Cvano-em estra:i: van ac 1 ,, d of enkel 
"' o . f ht d ao·en tot een maan ' 
ce.ne .CJ'evangernsstra · van ac . <"" · h t bepaalde "' a· t aft",., onvermmde.rd oven gens e . met eene 1er s r o u , 
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in d~ mogelijk toe te passen artikel 269 tot 274 van het Straf
wetboek. 

§ 2. Bij r.ecidive binnen één jaar na de vorige veroordeeïing, 
wordt de stra;f verdubbeld. 

Art. 14, § 1. De hoof.den van ondernemingen -zijn burgru:lijk
r echtelijk: aansprakelijk voor de betaling der _geldboeten~ in 
welke hun bedrijfleiders, zaakvoerders of met het opzicht of 
het bestuur der onderneming bela~te ondergeschikten zijn verJ 
wezen. 

§ 2. Met afwijking van artikel 100 van het Strafwetboek, zijn 
hoofdstuk VII van boek I en ar.tikel 85 van bedoeld wetboek 
van toepassing op de overtredingen voorzien bij dit besluit of 
bij de besluiten genomen ter uitvoering ervan. 

§ 3. Openbare reehtsvordering uit hoofde van die overtred.in
gen vervalt na één jaar te rek:enen van den dag der overtre
ding. 

§ 4. Behoudens w"anneer hij" getuigen kan dat hij middelen 
heeft om in zijn onderhoud en in dit zijner in België verblij
ven<le gezinsleden te voorzien, wordt de vreemde arbeiter wien 
de a1'beidsvergunning is g-eweigerd, aangemaand het Belgisch 
grondgebied binnen <lertig dagen te verlaten. 

Art. 16. Tegen d en vreemdeling, die hij toepassing van arti
kel 11 werd uitgeleid of krachtens artikel 15 werd aangemaand 
het Rijk t e verlaten, kan een besluit tot diens uit:zJetting worden 
genomen zo hij hetzelv:e niet verlarut of er in terugkeert zonder 
daartoe vooraf de toelating te hebben verkregen. 

Art.. 17, § 1. Ten aanzien van den vreemdeling, wien de toe
lating om in België te arbeiden is geweigerd en die, na ervan 
te hebben laten blijJœn dat hij be~1:aansmiddelen heeft, ertoe 
gemacht igd werd voorloopig in het Rijk te verblijv.en mits er 
noch een ambacht, noch een beroep uit de oefenen, zal nadien , 
tot het berekemm van den duur van diens onafgebroken yer
blijf in België of in de kolonie, enk:el in aanmerkin.g mogen wor-

. den genomen de 1ijd van di ens verblijf hier -te lande n a den 
dag, waarop hr.m door het bestunr der Openbare Veiligheid is 
bericht <lat hij voort iu België verblijven mocht. 

§ 2. De onafgebrokenheid van <liens verblijf hier te lande 
eindigt bij een aa.nmaning om zicb daaruit te verwijderen: 

I 
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0 d . roorbehoud van wederkeerigheid, wat de 
Art 18 § 1 n er ' . h ·a . ' . . f onderbreelrt de afwez1g ei van 

BeJo·ische onde1,danen betre t, . 11 . h t 0 
. . . ilitaiTe plrnhten t e vervu en m e 

een vreemclelm~. om z1J~t md duur van verblijf in België niet , 
1 d al·toe h · J behoor , en d · 
an wa · :· .. in het H.ijk t erugkeere binnen ert1g 

onder voorwaaide dat hiJ . . . - .. ()" di nst 
cla()"en na het vervullen van ZJJn lfflJ;:,S e :- . . . 

o . h . d 1 mt echter met m aanmerking 
§ 2. De dum dier afwez1g ~1 :co.. verblijf als bepaald in § 1 

voor het berekenen van het tienJang . 

van artikel 8. d n,...f.~ed.ingen vari dit 
. . eD"cl t er zake van e ov= w.• 

Art. 19. Z1Jn bevo 0 d . . 1 nu·J·ni·n()"enieurs de ingenieurs r . . e l'lJ {S 0 ' 
besluit te verba iseeren' en we()"en de arbeiù.sinsipecteuTS, 

bru o·cren 0 ' 
en conducteurs van ° 0

1 "dsi·nspectie de arbeidscontrolem·s 
d . 1 der ar Je! . ' 

de afgevaa.r igc en . con1:roleuses zoomede alle andere 
. d · pectnces en - ' . . 

mitsga ers -ms · ·b .d en •Soci.ale Voorzorg aau te W1Jzen . . van Ar e1 , 
door den Mmistcr · d . onderheid daartoe d cor de procu-

l 1 noo· e mz 
ambtcnaœn, a sooc . 0 opsporin()"sambtena.ren. Run pro-. an()"ewezen ° .. 
reurs des Korungs a 0 

. . 1_ ·agti· 0 • behoudens tegenbewiJsvei·si-. · beWlJS ~l o cessen-verbaal Z1J11 

chaffing. · . 1 .. 1 besluit van 8 December 1934, 
- 1 flet komnk lJ { . 

Art. 20, § ·. . ter uitvoering daarvan, wo_rden, mg~-
alsook d e besch1k:kmgen t e vci6r het in werkmg van-dit 

f'dankinD"en waar o 
trokken . De a 0

. o~·den echter gehandhaafd. 
besluit is overgcgaan, w . cretroldœn ~ hct koninltlijk bcsluit van 

§ 2. W ord-en evenee~ 11~0 van het koninklijk besluit :~ 15 :B'~-
15 December Hi30, artilœl t 6 van het koninkliJk beslmt 

. ·1 1 tot en me bruari 1935, artike · 

van 16 Oktober 1935. d"e op het oogenblik, waarop dit 
1 D werkD"ever, l . . h .., . . 

Art. 21, § . . e . ~ vreerode arbeiders m d1enst eei..t, 1s 
besluit in werkmg tieed ' . . van dezelver toootand, voor elle 

t r eo·uleenng ' . 
er toe gehouden, to 0 ls vooro·e.<schreven in § 4 van artJ.-te doen a o . hunner een aanvrage 

kel 1. . toestand der arbeiders, op dewefüe 
§ 2. De herziemng v~n d~~11_ besluiten van 15 December 1930 

d · d komnltl1J ~~ ·· · di d · · het bepaal e m e 11·J·k was moet geem g ZJJll 
5 · t toepasse ' 

en 15 F ebruari 193 nrn_ k" otreden van dit besluit. 
. het mwer m.,, 

binnen :wce Jaar na ·b ·a n Sociale Voorzorg stelt, voor 
· · te · van .AJ. ei e d ta d § 3. De Mmis r 1 t reo·uleeren van en toes n 

a ·ao·en tO't 1e . o het indienen van e vr 0 
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der arbeiders, <latums vast, die verschillen volgens de nijver
heidsbedrtjven, de beroepen of d e gewesten. 

§ 4. Van het indienen der aanvrage tot reglùeering wordt den 
werkgever eoo bewijs van ontvangst afgegevcn , gesteld op onge
zeg.eld papier , op grond waarvan hem toegelaten · wordt de be
-trokken arbeiders nog dertig dagen in dienst .te houden,-bel).on
dens · cventueele v.erlenging. 

§ 5. Wat bet.reft <le arbeiders, op .aewelke het bepaalde in de 
koninklijke besluit en van 15 Deeember 1930 en 15 F ebruari 
1935 wel toepasselijk is, dient de aanvr age tot r e,,,<>1.lleering door 
den werkgever gedaan binnen twee maanden na het in wer
king tr eden van dit besluit. 

§ 6. ù vertreding van bep alingen van d it artikel of van te:ir 
ui tvoer ing daarvan genomen besluiten wordt betraft als bepaald 
in artikel 11 en daaraanvolgendc ar tikele11,. 

Ar t . 22, § 1. H et is den vreemdeling, die op het oogenblik, 
waarap dit besluit in werking is getr eden, oen betrekking ver
vulde in overeenstemming met de alsdan ge1den de r egeling en 
di ezelfde ten gevolge van de in art ikel 21 becloelde herzien ing 
zou mceten opgeven, toegelaten een verzoek in te <lien.en om te 
word en ve.r vocrd t.ot een plaats, welke dichtst bij het. kmd is 
gelegen, van hetweir k hij een onderdaan is, onder voorwaarde 
nochtans dat hij r echtstree>ks uit dat lanq in België is gekomen. 

§ 2. Hij, die gekomen is van een ander land dan di t van welk 
hij een on derdaan is, zal kunnen worden vcrvoerd tot aan de 
Belgische grens. 

Art . 23. De beipalingen van dit besluit zijn mede toep asselijk 
op de thuis.werkers, sta ge-doeners, volontaire, leerjongens en 
eenicder , wiens arbeid n iet normaal ww dt beloond. 

.Ar t. 24. Onze E erste-Minister Buitenladsche Zakcn en Bui
tenlandschen H andel en Onze Ministers van Justtie, van 
volgende op di en zijncn bekendmakin.g in den Moni t eu r. 

Art. 24. Onze E eerste-Minister , lVIinister van Builenladsche 
Zaken en Buit l'nlandsche Handel et Onze Minister van Justicie, 
van Binnenlandsche Zaken, van Landbouw, van Openbare Vver-

1 

r; 
1: 
f 
r 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 953 

ken en w erkverschaffing, van E conomische Za.ken , van Arbeid 
en. Sociale Voorzorg en van Verkecrswezen z~jn, elk •vat hem be
treft, belast met. de uitvoering van dit beslmt. 

Gegeven te Brussel, · den 31" Maart 1936. 

LEOPOLD. 

De E erste-Minister, 
Minister van Buitenlan<lsche Zaken en Buitenlandschen Baudel, 

P. VAN ZEELAND. 
H et Lid vau den Ministerraad, 

E . VANDERVELDE. 
H et Lid vau den Ministerraad, 

P. POULJ_,.E T. 
H et Lid van den Minister raad, 

P aul HYl\iANS. 
De Minister van Landsverde<linging. 

A. DEVEZE. 
De Minister van J ustitie, 

E. SOUDAN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken, 

DU BUS DE WARNAFFE. 
De ~fini ster van Openbaar Onderwijs, 

Fr. BOVESSE. 

De Minister 

De Minister v:an Financiën, 
M.-L. GERARD. 

De Minister van Landbouw:. 
Aug. DE SCHRYVER. 

van Openbar e Werken en Werkverschaffing, 
H. DE MAN. 

De Minister van Economischc Zaken, 
Ph. V AN ISACKER. 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
A. DELATTRE. 

De Minister va.n Verkeerswezen, 
Minister van Posterijen, Telegrafie en Telefonie, 

P.-H. SPAAK. 
De Min ister van Koloniën, 

E . RUBBENS. 
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1 April 1936. - Ministerieel besluit genomen in uitvoering 
van het koninklijk besluit dd. 31 Maart 1936, hou.
dende aanvulling en samenvoeging van de bepalingèn 
op het in dienst ,hebben van vreemde arbeiders. 

De l\'.Iinister van .A.rbeid en Sociale Voorzorg, 

Gelet op het koninklijk besluit del. B l lVIaart 1936, houdendc 
aanvulling en samenvoeging van de bepalingen op het in dienst 
hebben van vreemde arbe1ders. 

Besluit : 

SECTIE I. - Van de toelating om vreemde werknemers 
actn te wen ;en en van de verplichtingen der werkgevers. 

Artikel 1. foder werkgever, . die ·een vreemden werlmemer 
wenscht aan t e werven Ol:f te werk te stellen. op Belgisch grond
gebied, moet voorafgaandelijk aan de aanwerving of de tewerk
st.elling· schriftdijk daartoe om t celating verzoeken. 

De vraag om toelating <lient gericht tot den Werknemers
dienst, op drie · exemplaren opge.steld -op formulieren afgele
verd. door dien dienst en waarvan twee exemplaren elk door de 
zorgen van den werkgever znllen voor,,.;ien worden van een for
maatzegel van 6 frank. 

Art. 2. De werkgever d ient op een nanwkeurige· wijze de 
redenen op te g·even waa1·om hij zich gcnoodzaakt acht beroep 
op de diensten van d en hetrokken vreemdeling. 

Art. 3. De toelating ont een vr.eemde v\.·er lm emer aa.n te wer
ven of te werk te st ellen wordt slechts foegcstaa'.n wanneer het 
niet mogelijk is onder de werknemers van Belgische nationali
teit een kracht te vinden die de vereischtc geschiktheid oozit om 
de bctrokken betrekking op cen hevœdigendc wijze uit t e oefe
nen. 

Bij de toepassing van dat beginsel zal er nochtans rekening 
worden gehouden met de noodzakelijkheid voor den werkgever 

................................. __ 

l 
L 
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.zich de medewel'king te vt;,1·zekcl'en van technici en gespecia
liseerde worknemcrs, maa.r in dat geval zal de toelating mogen 
beper•kt w011den tot eeu zekere pel'i-ode, in den loop van dewelke 
de we1·kgever· cr t ee verplicht za.l :.1 ijn een Belgisch werlm.emer 
jn d e mogclijkheid te stellen bedoclde betrekk ing uit te oefencn. 

Art. 4. \~Ta1rnecr de wer kne.mer n iet in België verblijft, zal de 
toelating om hem te werk te stcllcn eukel verleend wol'<len op 
voorle.gging va.11 ccn eertificaa.t., waaruit bli jkt da t hij door gccn 
besmettelijke of overdraagbarc ziekt.e is aangctast en dat zijn 
gezondheiidstoestand niet van d.i en aal'd is dat govl'eesd moet 
wordei1 dat hij binnon ko1tent tijcl ten laste zal va lleu van de 
,openbare hefdadigheid. 

Dat .ccrtifiaaat zal afgeleverd wo1·den doo1r een geneCSlhceÎ
a.ang·eduid door den Belgischen diplomatiekcn of consulair en 
agent d ie Let dichtsbij de verblijfplaats van den bclanghebben
dc in het buitenlar,d vel'blijft. 

In hetzelfde geval zal de aanvrag om toclating moet en ver
ge:zeld zijn van een zedeli jkhcidsbewijs sinds min.der dan dri (} 
maandcn afgelever'd en <le veroordeelingen aandnidende dom.' 
den belanghebbende in den lco.p van de vij.f la.atste jaren. opg.e

looip œ.1. 
Art. 5. De vraag om toelatjng is in principe slochts ontvan

kelijk indien de werkgever aan den vrecmden werlmcuner ce.n 
bezold.iging verzekert, ten minste gelijk aan die welke toegekcn.d 
w-0rdt a.an Belgische werkncmcn; _van dezelfde eatcgo.rie. 

Art. 6. Wann eei· d e werlmomcr n iet in het bezit is van de 
eenzelvigh;eidskaart voo1· vreemdlingen, d ie.nt de weTkgever de 
r e.patri em-'in.g van den werkne.me.i' op zijn kosten te verzeker
ren, hetzij bij het cindigen van de 0'\7er eenkomst, hetzi j bij 
geleg.enheid van de vervroegde afdanking van den werknemeir . 

ATt. 7. De toe1al ing om een v1·eernden werknemer te werk te 
. stelloo maig a.an b ijzondere voorvmarden onderworpen worde.n. 
Die vo'.}rwaar-den worden ingeschreven op het formuücr waar
hij de toc>la.ting wordt toegekend. 

Art . 8. De toelating is enkcl gcldig voor den duur :rastge
se1d <1001: het deipal't~cment. en voor den werknemel' en de betrek-

kiug· erin aangeduid . . 
De hcrn ieuwing van de 1·0 la.ting client in de vormcn voorz1en 

• , • - J 



956 ANN ALES DES MINES DE BELGIQUE 

bij al' t ikel J van onderhavig besluit aangcvraagid t en minste 
der.tig dag011 v66i· het verstrijken van den geld]gheids<luur. 

A t . 9. Elkc wijziging· in den a~r-d der betrckking, de beroeps
categor ie of de werkplaats client voornfgmmdelijk toe.gestaan. 
door het departrment op aanvraag ingediend in de voNilen voor
zi.en in artikel 1 vari ondehav ig beslui t. 

Ar t. 10. Indien de betrokken we11m emea:· houder is van een 
niet vervallen arbeiclsvergunning, is de w.erkgevm· er toe gehou
dent die vergunning aan de aanvraag om toelating toe t e voe.gen , 

. wann:eer de vcl'bin tenis geen ·enkel wi jziging in de berneps,cat e
gor ie van den wèrlmemer meebrengt . 

. Art. 11. Bij afwi;ili:ing van de beipalingen va.n ar tikel 1 van 
, on derhavig besluit moeit door den werkge.\rer voorafgaarndelijk 
aan de aanwerving of de tei.Yerkstelling gee.n vraag om toelating 
ingedie~d worden voor werknemers aangeduid in artikel 21 van. 
onclerhav ig beslui t voor zoo ver de betr okkencn cl r ager zijn · oon 
pen1oonlijke ai·bei.clsvcrgunn ing voorzien bij art ikcl 1, § 6, van 
het· koninkl ijk l_Yduit del. 31 lVIaart 1936. 

Art. 12. Icder werkomer, die vree.mde werlrncmers in die.nst 
ncemt, client een speciaal register te houden waa.rin ingeschre
ven wo:rde.n d e naam, de voornamen e.n nationaliteit van ieder · 
vree:m:den werknemer, de aard van de bctrelfü:ing en d< ~ plaats 
waar û j wordt uitgeoefend, het nu.mmer , datum en geldigheids-· 
duut van de toelat ing verlecnd aan den werkg,ever alsook het. 
num1n.~1· en de aard van de a.i4beidsvergunnin.g afgeleverd aan 
den hetrokken werknemer. 

Dat r egister client vorgeleg<l aan d e ambtenaJ·en eri agen ten 
bcdoe1d in ta.rtikel 19 van het koninkli jk besluit del. 31, Ma.art 
Hl36, wann eer zij daarom verzoeken. 

Art. 13. - De tœ kening van d e toelat ing wordt vastgesteld' 
door de terngzcnd ing aan den werkgever van een der exem.pla- . 
ren van de vraag Olffi t oe1ating, be.h,oorlijk geviseerÇl door en 
van de d aa.r t oe gemacht igde ambtenaren van den werknemers
dients. 

Art. 14. De dr ingende n oodzakelijkheid vcorzien bij § 5 van 
ârbkel 1 van het kon.inklijk . b8siluit dd. 31 lVfaart 1936 mag.
enkel ingeroepen wol'<le11 in de volgend e gevallen : 

1 
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a ) wanneer het · gaat om te vervanging van e~n vroomd e 
sped alist, wiens ::roege1~ t9egel~ten ~ewerJœ.teµ~1 ~der onvoor
zien.e omstandigheden een eind(;} neemt, door oon andren vreem
den specialist, die reeds ge.inachigd wer'd op Belgisch grondge-

bied te verblijven ; · · 

b ) wanneer een vreemde werknemm.·1 voor d e uitvoering van 
een dringend werk, verplaatst moet worden · naar ee:n plaats 
w'aar zijn tewerkstelµng niet voor afgaandeujk werd toegelaüm; 

c) wanneer het gaat om gespecialiseerde monteerders, wier 
verblij{ in België niet meer dan één maand m:oet bedragen en 
die van Belgische diplomat ieke of consulaire a1genten een visa 
of toegangsbewijs hepben bekomen, dat hen toelaat zich n aar 
de plaast te begeven waar hlm werk moet worden uitgev.oero 
en er beginnen te werken. De toelating en de arbeidsvergunning 
worden afgeleverd in de voorwaarden voorzien bij a.rtikelen 27, 

28 29 en 30 vau onderhaving besluit ; 
' d) wanneer het, de aanwerving betreft, voffi' minider dan één 

maand van artisten van schouwblll'gen , music-hall)s of perma
nen te 6ïr cussen, bij uitsluit ing van de kapelmeeste.rs en de muzi-

kanten . 
In dat laa,tste geval mag de aanvwag om t oelating geme~n-

schappelijk ingediend wor den . 

Art. 15. In geval van veirvroegde contraictbr.euk, is de werk
gev.er er toe v~rplicht clen werlmemersdiens.t van het ~ep.arte
ment binnen de acht .~n yeertig uren ·daarva;n t e verwitt1gen. 

Art. 16. De toelating mag te aUen ti;jde ingetrokken wor den 
,...-anneer de werkgever de voorwaarden waaraan zij ':~rd ondeT
worpen niet eerbiedigt of wan neer hij. in gebreke bliJft de ver
plichtingen hem .opgelegcl door de sociale wetten na t e k?men . 

De intrekking d er , aanneming schorst de ge1dighei~ van de 
. ,arbeidsve.rgunning verleend aan den we:J;'kne.mer voor die betrek-, 
king. Nochtans zal de ver gunning kosteloos door het departe
ment hersteld worden indien d e t oelating van den betrokk~n 
,\,erken emer te werk t e ste1len aan een . arnder en we1d·kgev.ei:r 

d cl d ll'Aldigheidsd'tmr van e ver-
word t t oegest aan _ge uren e en °~ · 
gun:riing. 
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SECTIE II. - Van de arb eidsvergiinningen 
en van de verplichtingen der werknemers. 

Art. 17. Geen enlœl vreemde werlrnemea.· mag · d . 
k 

in ienst van 
een wer gever een bezigheid uitoefenen, indien niet in b .t. . 
van een b . ds ez1 is ar ei vergunning-, die hem daartoe machtigt. 

Art. 18. De toekenning a.an den werkge-yer van de toelatin 
om een vreemden werknemer aan te werven -of t e werk te stef
len heeft de aflevering tot g.evolg van de arbeidsvergmming 
aan <len betrokke.n werlmemex zonder dezes tusschen.komst. 

Art. 19. De acldino·he·d d d : d b · 0 0 1 s uur van e arbè1clsvergunning aan 
en etr oklrnn werkne ;:i. mer zonuer dezes tusschenkomst. 

Art. 19. De geldigheidsduur v . 
niet meer bedragen d <l an de arbeJ.<dsvel'gunning mag 
werkgever Deze b al~ e~e v~n de toelating ver 1eend aan den 

· ' epa mg is met van t · · 
nemers bedoeld in artikel 8 v oepa.:sm~. voor de werk-
31 l\faart 1936. an het konmkliJk besluit d .d. 

Am. 20. De arbeidvergunnin is . . . 
ken werknemer. ZiJ. gelclt ~i-gl persoonhJk v:oor den betrok-

. ell!i1.e voor d b t 1-1-~ .. 
eategor1e) erin aangeduid. e e r e.tUUUg (beroeps-

Ellre verandering van werk ever . , . 
duur van de v.ergunning g . ge.dur ende den geidigheids-
t moet voorafgaandeli 'k d 
ement (werknemersdienst) J oor het depar-

"':ordt zonder h:œten vastgest!~i=::nd w?rden. ~ie toelating 
VJSa op de vergunnin ()' <loor <le . e aanbrengmg van een 
·d 5 n m euwen. . k 

epartement overg·emaa lrt vol d wer gevm- aan het 10 •!\. gens ' e bes hilrJr:,.., ~ 
van on<lerhavig besluit. c ~"ben van artikel 

Elke wijziging van beroepscate or· - . 
zelfden werkgever moet voorafgaa~d~l~ .;e~s m dienSll; van den 
op aanvraag van den werkgever toe J ,c. oor het departRment 
zaakt de aileverfag· van cen . ge.staan word.en en uood-

1 
;:i _ rueu.we .arbei;:i -

zege on~r worpen. wsverguuning aan 

Ar.t. 21. De vreemde werlmemers <liP. h 
of willen uitoefenen van docker wc>rk - et beroep uitoefenoo 
botel nijverbeid alsook de tl - . ' - vrouw, « extra » in de 
10 F b , m1swerkeris bed . Id b .. 

. e ruari 1934 en de konfokli 'ke . . -
00 

· 
1J de Weil 

voermg van die wet zijn er t J h be.slmten genomen in uit-
' oe ge ouden persoonlijk de toe-
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lating om hun beroep in België uit te oefonen bij het departe
ment aan tevragèn. 

De aanvraag zal o.pgesteld wor<len op formulie1,en aigeleverd · 

door het departement . . 
De t,oekeiling van de toelating wordt vastegesteld door de 

aflevering van een arbeidsvergunning van oon speciaaJ. model. 

Deze toelating m a.g slechts verleerrd worden voor zoover 
bedoclde betrekking niet door Belgische werknemers kan uitr 

geoefond worden. 

Art. 22. De werknemer is er toe gehouden zijn arbeidsveir
gunning te alleu tijdbe te vertoon:en aan de agenten bedoeld in 
artikel 19 van het koninklijk besluit d .d. 21 Maart 1936. 

Art. 23. In geval van verlies, vernietiging of beschaldiging 
door gebruik van de vergunnin.g, dient d e vervanging aan. het 
departement aangevraagd door bemiddelin.g van het gemeente
bestuur, <lat de verlo.ren, vernietigde of beschadi.gde vergunning 

heeft afgeleverd. 
De aflevering van het duplicaiait geeft aanleiding tot de 

inning van het zeg.elrecht en de oolasting voorzien bij artikel 4 
van het koninklijk besluit d .d . 31 l\i[aart 1936. 

SECTIE III. - Van de stagedoeners. 

Art. 24. De toelaiting om oon stage in België te doen wordt 
in principe slechts toegekend indien het land, waaraan de sta
gedoenen onderhoorig, is, een werkelijke wederkeeringheid aan 

de Belgiën verleent en indien de candidaat staged.ooner de ver-

bintenis aanga:at : 
1° van in België geen an der betrekking aan t e nemen dan 

di·e waarop zijn aanvraag betrekking heeft; 
2° van het Belgisch . grondgebiied bij het v.erstrijken van 

zijn staige te verlaten. 

Art. 25. De .geldigheidsduur van de toelating en van de 
arbeid!:\vergunning betreffende de stagedoener maig niet meer 

dan één jaar bedragen. · 
In uitzonderlijke omstandigheden mag de duur noehtans 

met ten hoogste zes maanden verlen.gd worden. 
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Art. 26. De vreemdeling, die er toe gemachtigd werd in Bel
gië een stage te doen, kan bij het verstrijken van zijn stage 
geen gewo:ne .arbeidsvergunning bekomen. 

SEOTIE IY. - Van de gespecialiseerde monteerders. 

Art. 27. W orden voor de toepassing van ondcrhavige beschik
kingen vüor zoover <lat zij gedurende lrnn verblijf in België in 
d.ienst blijven van hun vreemden werkgever als gespecialiseerde 
monteerders beschouwd : 

a) de vreemde g<::specialiseer.dn werknerners, dle in Belo·ië 
. a 

een in het buitenland vervaardigde installatie- komen in elkaar 
of in gang zetten ; 

b) de vreemde ges<pecialiseerdc werknemers, di.e in België 
een dringende herstelling komen aanbrengen aan een in het 
buitenland vervaardigde installatie. 

Art. 28. H et medisch en het zedelijkheidsgetuigschrift, voor
zien bij artikel 4, worden niet vereischt ingeval het monteer
ders betreft. 

Art. 29. De toelating om vœemde monteerders te werk te 
stellen <lient aangevraagd door de firma in wier inrichtingcn 
de ineenzet1ing of de herstelling <lient uitgeVooerd. 

De aanvraag 0111 toelating ing'cdiend in de vorm cn voorzien 
bij artikel 1. van on derhavig besluit dient d@ datmn nan te 
duiden. van de oveeeenkomst waarbij de zending van de (n ) 
m~nteerder (s) werd voorzien, of de r edenen die hun aanwerig
heid noodzakelijk maken. 

Art. 30. De arbeidsvergunning wordt afgeleverd door het 
gemeentebest1xur van <le plaats waar het werk moet worden uit-
gevoerd. ' 

SEOTIE V. - , Van de ·beteekening der beslissingen. 

Art. 31: TegelijkŒ_t~ ,jd da~ een exemplaar van de aanvraag 
om toelatmg behoorhJk geviseerd aan den werkgever woi~dt 
t eruggestuurd, zal ·het d epartement hem het gemeentebestuur 
aanw_ijzen, dat belast is met de aflevering van de arbeidsver
g1mrung. 

• 

DOCUMENTS ADMINISTR;\TIFS 961 

Art. 32 .. In het geval voorzi.en bij a.rtikel 10 van onderhavig 
besluit wordt de arbeidsvergunning, behoürlijk geviseerd voor 
toelating om van werkgever te veranderen, tegelijkerti jd met 
de beteekening van de toekennirig der toelating a.an den ilieu
wcn werkgever overgemaakt. 

Art. 33. Ingeva.l de toelating geweigerd wordt die beslin
sing bij aa.ngetr.ekenden brief betekend aan den werkgever en 
den werknemer, indien deze in België verblijft. 

Art. 34. De beslissing·en van toekenning, verwer;ping of in
trekking der toelating worden a.an het beheer van de Open
ba.re Veiligheid beteekend. 

SEOTIE VI. - lfon het beroep t ege1n de beslissingen 
van verwerping. 

Art. 35. Het beroep tegen een besliS&wg houdende w~i ge
ring der toelating om een vreemde werkenem te werk te stellen 
<lient ingediend binnen de acht dagen volgend ·op de toezen
dino· van den aàno-eteekenden brief waarbij die beslissing werd 

0 - "' 
beteekend. 

Art. 36. Het beroep wordt ingediend bij aang1eteekenden 
brief. Het dient gemotiveerd te zijn en opgesteld in een van 
de <lrie landstalen. De eventueel daaraan toeg<;voegdE, dœu
menten, die in een Vl'eemde ta:al zij opgesteld, die.nen in een 
van dr ie talen vertaald. · 

De aangeteekende brief dient gericht aan den l~eer voorzitt~r 
van de commissie van beroep . inzake vr.eemde aTbeidskracht, M1-
nisterie van Buitenlands.che Zaken en Buitenlandschen Handel, 
8, Wetstraat, te Brussel. 

Art. 37. Do werknemersdienst za1 a.an de commissie het dossier 
van de zaak ovemnake~ vergezeld van een nota waa.rin de rede
nen van de weigering der toelating worden uiteengezet. · 

SEOTIE VII. ~ Van de aflevM·ing der arbeidsv.e1rgwnningen. 

Ar. 38. De werknemersdienst beteekent. aan het voCJII' de affo-
. d verguru11·ng bevoerrde gementebestuur de toeken-vermg van e · ~ .. 

ning van de toelating om een vreemden werknemer .te werk te 

' 
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stlle.n of blijven te werk te stellen. 'l'egelijkertijd la:at hij aan 
het gemeentebestuur een formulie.r van arbeidersvergunning 
toekomen en duidt hij het bedrag van het zegelrecht aan waar
aan die vergunning onderworpen is. 

De arbeids:vergunning wordt kosteloœ afgeleverd aan de 
,onderhoorigen van het Groothertogdom Luxemburg. 

Art. 39. De betaling van het zegelrecht wordt vastgesteld 
·doœ· de .aanbrenging a_p de arbeidsverg1mning op de daartoe 
bestemde plaats van d e bovenste helft van het of de fiscale 
ze:gels en op de afdet'Jing bestemd voor het Departement van 
Arbeid en Sociale Voorzorg van de onderste helft van dezelfde 
zegels. 

Art. 40. Van het oogerblik dat de vergunning werd afgele
verd, stuurt het g meentebestmn de tv1ee laatste afdeelingen 
van de arbeidsve.rgunning behoorlijk ingevuld aan de..n werkne
mersdien&t terug·. 

De fiche voor de staüstiek wordt door hct department aan 
den Centralen Dienst voor statistiek overgem~akt. 

Art. 41. De arbeidsvergunningen versehillen naar gelang het 
gaat om gewcmc werknemers, om werknemers bedoeld in § 6 
van artikel 1 van het koninl<lijk besluit d.d. 31 M:aart 1936 of 
om werknemers, die de voorschriftcn van artikel 8 va.n het
zelfde be.sluit lrunnen inroepen. 

Zij zijn gelijkvormig aan de modellen in bijlage aan onder 
havig besluit aangeduid. 

SEOTIE VIII. - Van de herziening voorzien bij artikel 21 
van het kowjnlijk besluit dd. 31 Maart 1936. 

Art. 42. De aanvragen tot reguleerinig voorzien bij de §§ 1 
tot 4 van artikiel 21 van het koninklijk besluit dd. 31 Maar~t 
1936 dienen binnen de volgende termijnen i11gediend te wor
den 

van 1 Augustu.s tot 15 September 1936 vor de werlmemers 
bedoeld in artikel 1, ë 6, van het koninklijk be..."\luit dd. 31 Maart 
1936; -

van15 Oktober tot 30 Nwember 1936 -~oor de werlmemers 
uit de hotelnijverheid en de voedingsnijverheid en handel; 

l 
f 

1 

f 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 963 

van 15 December 1936 tot 15 J anmui 1937 voor de werkne
mers uit do meî·aalnijverhei.d en handel ; 

van 1 tot 28 J!'ebru:ari 1937 voor de werknemcrs te werk 
ge.stelcl in de mijnen en gro1.wen wm 'H enegouwcn; 

van 1 t1ot 30 April 1837 voor de werknemers te werk gesteld 
in de mijnen en g.roeven van de · provincies Luili:, Lux cm bomg 
en Nrunen; 

van 1 tot 30 Juni 1937 voor de werknemers te werk g.esteld'. 
in de mi jnen en groeven van de andere pr·avincies, alsook voor 
hen die te we:rk gesteld zijn in den handel in producten van 
mijnen en groeven ; 

van 1 tot 30 Augustus 1937 voor de ·werknemers te wCir'k 
gesteld in de houwnijverheid cm -handel, -de openbare werken, 
de gla8-, de awdewerk-, -de ·(';hemischei--, de hout-, de meubelee
ringsnijverheicl en -handel ; 

van 1 t ot 30 Oktober 1937 voor de werlmffillers te werk gest.eld 
in de text-iel-, kleedings-, huiden- en ledernijv.erheid en -handel; 

van 1 tot 31 December 1937 voor de werknemers te werk 
gesteld in de tabak-, de papier-, de boek, de kunst-, de vervoer 
nijverheid en -handel, de verz;ekeringen, banken, schouwbUl'gen 
en andere vermaakgelegenhcden ; 

van 1 tot 28 F<'.bruari 1938 voor de- dientsboden, de werlme
mers uit den landbouw, den tuinbouw en .al de handelsonderne
mingen, nijverheden en uitbatingen, die in wat voorafgaat niet 
worden aangeduid. 

Art. 43. Indien oon beslissing niet is tu .. ~chengekomen v66r 
het verstrijken van den geldingheidsduUl' van het ontvaugst
bewijs voarzie..n in § 4 van artikel 21 van het kon_inkJijk bes1uit 
dd. 31 Maart 1936, in de werkgever er toe gehouden <lat docu
ment terug t e sturen aan het depar tJement, dat het zonder kosten 

voor ver.lengrnis zal viseeren . 
H et 5;reekt vanzelf dat de aflevering of de verlen~enis van 

h t b · · voor den werknemer als voorloop1ge toela-et on vangs e-w1Js 
tin()' O'eldt om de betrekking uit te oefenen . 

t> t> 

Art. 44. De aanvragen tot reguleering van den to~d .~er 
1 b d el(~ 1·11 artikel 21 § 5, van het koninld1Jke wer cnemers e o -~ · ' 

--



Permis' rèndu valable .pour le même travail 
Verganning geldig gesteld am hetzelfde werk 

à eff°ectuer pour compte 
te verriclzten vaar rekening 

de .... ., ............. ............. .. ............. .. ... ... ... ...... . 
va ri 
à .... .... ... .. .. ...... ..... .......... .... . ..... ....... ............ . 
te 

BruKelles, le ........................... 19 ... 
Brussel, den 

Au nom du · Mfo"istre : 
Namens den Minister 

LE DIRECTEUR, 
DE DIRECTE UR, 

Permis rendu valable pour le même travail 
Vergunning geldig gesteld am hetzelfde werk 

à effectuer pour compte 
te verrichten vaor rekening 

' de .. . .. . ..... ... ........ .. . . ................ .... .. . .......... ., ... .. 
van 
à .... ... ... ....... . ................. . ... ...... ..... ... . · . ............. . 
te 

Bruxelles, le .. ......... ........... .. .... 19 .. . 
Brussel, den 

Au nom du Ministre : 
Namens den Mlnlster : 

LE DIRECTEUR, 
DE DIRECTEUR, 
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INDICATIONS IMPORT ANTES. 

Le titÙlai're de 'ce permis doit le présenter à toute 
réquisition régulière. 

Ce permis n'est vala_ble que . chez l'employeur, 
pour l'emploi .(catégorie professionnelle), pour la 
durée et pour la localité qui y sont indiqués. 

En · cas de perte, de destruction ou de détériora
tion du permis •. son remplacement doit être demandé 
par, l'intermédi\lire de l' Administration communale 
qui l'a délivré. · , 

La Çlélivrance du duplicata donne lieu à percep
tibn •'des· .mêmes droit et taxe que celle du permis 
original. 

Toute infraction expose à des . p,oursuites judi
ciai.res et peut entraîner l'éloigqement du Royaume. 

BELANGRIJKE AANWIJZIGINGEN. 

De tituiaris van deze vergunning dient haar op 
ieder regelmatig gedaan verzoek te vertoonen. 

Deze vergunning geldt enkel bij den werkgever, 
voor de betrekking (beroepscategorie) den duur en 
de plaats erin aangeduid. · ·· 

In- geval van verlies, vernietiging of beschadiging 
van de vergunning dient de vervanging . aange
vnaagd door bemiddeling van het Gemeentebestuur, 
door hetwelk. zij werd afgeleverd . 

De .aflever.ing va n het duplicaat geeft aanleiding · 
tot de inning van dezelfde rechten en taxen ais voor 
de o:igineele vergunning. ' 

Eike inbreuk ·stèlt bloot aan gerechtelijke vervol
g1ngen en kan de uitzetting. 'uit het Rijk tot gevolg 
hebben. 
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ROYAUME DE BELGIQUE 
KONINKRIJF< ~ BELOIE 

MINISTERE DU TRAVAii:; 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

MINISTERTE 
VAN ARBEID EN 1'};.îJCTALE VOORZORG 

.li res. 

Beiangrijk bericht • . 
-minderd de bepalingen we lke de reispassen beheer
;5 deze a rbeidsve rgunning enkel geldig indien zij 
' is van een identiteitsstuk voo rzien .van een gestem-

to. 
· a tie aan de verg unning berokkent gerechtelijke 


