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AMBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE V AN .A.RBEID EN SOCIALE VOORZORG 

PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

31 December 1936. ,.- Koninklijk besluit. - Coedkeuring 
van de wijzigingen aan het reglement toegebracht, 
voorzien bij artikel 36, alinea 10, van de wet·dd. 1 Augus
tus 1930, reglement bij koninklijk besluit van 14 
Augustus 1935 goedgekeurd. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
_.A.an allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet va,n 1 .A.ugustus 1930 betref fende het 
pensioenstelsel "der mijnwerkers, inzonderheid op artikel 36; 

Gelet op de wet van 30 December 1936, inzonderheid op 
artikel 4, waarbij vanaf 1 December 1936 worden ingetrok- · 
ken de beperkende maatregelen getroffen bij de besluit-wet 
van 28 Februari '1935, tot wijziging en aa~vulling van som
mige bepalingen van voormelde wet dd. 1 Augustus1930; 

Gelet op de beraadslagingen va,n 15 December 1936 van 
den raad van beheer van het N ationaal Fonds voor mijn
werkerspensioenen, waarbij worden aangenomen de wijzigin
gengen ingevolge ·het intrekken van voormelde maatregelen, 
aan het reglement toegebracht, dat door voornoemden raad 
van beheer in uitvoering van artikel 36, alinea 10, van de 
wet dd. 1 Augustus 1930 werd getroffen; 

Herzien het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1935 tot 
goedkeuring van bovenbedoeld reglem.ent; 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. ,...- W orden goedgekeurd hierna volgende 
wijzigingen aan het reglement toegebracht, op 31 Juli 1935 
door den raad van beheer van het Nationaal Fonds voor 
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mijnwerkerspensioenen, in uitrnering· >an ar(ikel 36, alinea 
10, van de wet van 1 Augustus 1930 getroffen : 

a) Aan artikel 1, alinea 1, >an dit reglement het getal 
« 190 » door het getal « 200 ii >ervangen; 

b) Alinea 2 van hetzelfde artikel worclt ingetrokken; 
c) In fine van artikel 1 cle volgende bepalingen voegen : 
« Wat de belanghebbenden van vreemde nationaliteit be

tl'eft die onderhoorig zijn aan een land waarmee België inzake 
pensioenstelsel der mijnwerkers geen wederzijdsch verclrao· 
heeft afgesloten, wordt het bedrag van 200 frank op fr . 83.40 
gebracht. Di_tzelfde bedrag wordt 80 frank voor de periode 
begrepen tusschèn 1 September 1935 en 1 December 1936. 

» Dit reglemeut is niet van toepassing op belanghebben
den die nog niet gehuwd, weduwenaar of gedivorceerd zijn, 
van vreemde nationaliteit, onderhoorig a.an een land waar
mee België inzake pensioenstelsel der mijnwerkers geen ' 
wederzijdsch verdrag heeft afgesloten. » 

d ) Bij artikl 2 van hetzelfde reglement de volgende eind
bepaling voegen : 

« Het is uitsluitend ten laste van het Nationaal Fonds 
\OOr mijnwerkerspensioenen wat de belanghebbenden van 
vreemde nationaliteit betreft, onderhoorig aan een land 
'vaarn1ee België inzake mijwerkerspensioenen geen wecler
ûjdsch verclrag heeft afgesloten. » 

Art. 2. Deze wijzingen 'YOrden van 1 December t1936 af van 
toepassing. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeicl en Sociale Voorzorg is 
helast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel , den 31n December 1936 . 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De Minist er van Arbeid eu Sociale Voorzorg, 
A. DELATTRE. 

) 
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6 JANUARI 1937. - Koninklijk besluit tot wijziging en 
· aanvumng van de koninklijke besluiten van 26 Decem

ber 1930 en 10 Februari 1934 genomen in uitvoering van 
de wet van 1 Augustus 1930, betreffende het pensioen
stelsel der mijnwerkers. 

LEOPG'LD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 1 Augustus 1930 betreffende het 
·pensioenstelsel der mijnwerkers, namelijk artikel 55 waarbij 
wordt bepaald dat het Nationaal P ensioenfonds de verplich
ting op zich neemt, volgens de bij koninklijk besluit te bepa
len regeleù, aan de gepensionneerde mijnwerkers alsmecle 
aan hun weduwen kosteloos steenkolen te verschaffen; 

Gelet op artikel 55 van het koniklijk besluit van 26 Decem
ber 1930, genomen in uitvoering van bovenvermelde wet, 
waarbij de gevalen van uitsluiting, wat het leveren van steen
kolen betreft, worden geregeld, alsmecle het koninklijk bes
luit van 10 Februari 19~4 tot wijzing en aanvulling van dit 
artikel ; · 

Gelet bovendien op artikel 57 van het zelfde besluit van 
26 December 1930, waarbij de moda,liteiten van de steenkool
levering aan de gepensionneerde mijnwerkers en aan hun 
weduwen worden geregeld; 

Overwegencle dat het noodig geacht wercl de bepalingen 
te wijzigen, voor wat betreft de steenkoollevering aan ~e 
gepensionneerde mijnw~rkers alsmede aai: _hun wecluwen, die 
bi · een zoon inwonen, m een steenkoolm1Jn werkzaam ; 

JOp de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en Sociale 

Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel •l. - W orden ingetrok.ken de eindbepalingen bij 
koninklijk besluit van 10 Februari 1934 aan het 2° van artikel 
55 van het koninklijk besluit van 26 December 1930 toe-
o-evoegd. 
"' 
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Art. 2. - Een artikel 55bis wordt bij het koninklijk besluit 
van 26 December gevoegd, artikel luidend als volgt : 

« De bij artikels 49 tot 53 beoogde belanghebbenden die 
bij hun nog niet gehuwden oudsten zoon (of kinderloozen 
weduwnaar , of kinderloozen g edivorceerden, of kinderloozen 
"'escheiden ) inwonen in een steenkoolmijn werkzaam, mo
: en t en laatste van het Nationaal Fonds voor mijnwerke:~-
0 • • "' eliJk pens1oen, aanspraak maken op en steenkoollevenn., g 

· · d recht heb-aan 50 t .h. van de hoeveelheid waarop ZlJ zou en . 
b . a· . . . d dit onvernunderd en, m ien ZIJ n1et tezamen woon en, en 
d . . b. . ti.k 1 5.,;. van de wet van e toepassm "' van de bepahn"' IJ ar e tJ M 1 
1 Augustus l930, gevoegd bij de besluit-wet van 30k ~a~ 
1936 en de bepalingen van de art ikels 55 en €0 van het orun -

lijk besluit dd. 26 December 1930. kk f"k · f 
» Indien de oudste zoon overleden of gebre. • fe ldJ 

18
d' 

0 

. . li .k oonst hee t an eze 
illdien gehuwd hij een afzonder J e w d" . . ders 
. . d . . · van it ziJner ou 

ZIJner ou ers, of zoo ziJn hmsgezin f b · · m· aan 
afgezonderd is, wordt een jong eren zoon do ' lJ d g:en

18 
oon 

een zoon, en dochter o·elijli g est eld aan en bou 
8
li z ' 

' o • r O'aande epa ng. » 
voor wat betreft de toepasslllO' van voo "' 

• 

0 

tikel 57 van het koninklijk 
Art. 3. - Alinea 6 van ar d vol O'ende bepa-

besluit van 26 December 11930 \vordt door e 0 

ling vervangen : . een steenkoolmijn-
<1 De belanghebbenden wonende bmten t nk lm" . zi. binnen een s ee oo iJn-

bekken en deze die, alhoewel J •. k h leverinO' van 
bekkn verblijven, slechts een maandehJ se e hebb:n h t 
minder dan 100 kilogram steenkolen ontv~~gen, de waar~ 
recbt om de betaling te verzoeken in specien va: e 
der steenkoln, waarop zij aanspraak kunnen ma en. » 

. . . d Sociale voorzorg 
Art. 4. - Onze Mm1ster van Arbe1 °:1 t 1 Maart 

is belast met de uitvoering van dit beslu1t da op 
1937' van kracht zal worden. 

Gegeven te Brussel , den 6n J anuari 1937. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 
De Minister van Arbeic1 en Sociale Voorzorg, 

A . DELATTRE. 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

26 NOVEMBER 1936. - Koninklijk besluit • . ....- Wet van 
8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche betaalde verlof· 
dagen. - Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet, voor het jaar 1936, in de groeven van blauwe steen 
der omstreken van Zinnik. 

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

Gelet op de wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksohe 
betaalde verlofdagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend als volgt : 

u Artikel 2. - De leden van het personeel in de bij voor
gaancl artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werk
zaam, hebben, na één jaar dienst bij denzelfden werkg ever, 
recht op en jaarlijksch betaald velrof van minstens zes dagen. 

» De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdag en 
worden bij koninklijk besluit bepaald . 

» Artikel 4. - De K oning mag, op de voordra~ht van in 
Raad verg·nder de Ministers, voor de belan ghebbenclen de 
beslissingen verplicht end maken door de paritaire comm.issies 
aang enomen en waarbij worden voorzien 't zij verlofter
inijnen van meer dan zes d~gen, ' t zij een andere verdeeling 
f\'.an deze, die krachtens artikelen 2 en 3 werd vastgesteld of 
't zij zelfs het verleenen van verloftermijnen onder andere 
voorwaarden dan deze bepald bij artikel 2. 

» Hij mag .eveneens, op de voordracht van in R aad verga
derde Ministers, de overeenkomsten verplichtend maken , 
gesloten in de paritaire commissies, betreffende de toepas
sing van de bepalingen dezer wet op produktietakken en aan 
reeksen van ondernemingen wegens artikel 1 aan deze wet 
niet onrlerworpen . 

\ 
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» Artikel 5 . - Tijdens den ganschen duur van het verlof 
zal de belanghebbende zi jn gewone bezolding ontvangen bere
kend volgens de regelen bij koniklijk beshiit te bepalen » ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 Augusts 11936, tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet; 

Gelet op de beslissingen van de paritaire· commissie der 
groeven van blauwe steen der omstreken van Zinnik en in-

' zonderheid op de overeenkomst get roffen wat aangaat de toe-
passing van de bepalingen van bedoelde wet dd. 8 J uli 1936 ; 

Gelet op het advies van den hoogen raad voor arbeid en 
sociale verzorg ; 

Overwegende dat er een overeenkom,st werd getroff en in 
den schoot van de paritaire commissie der groeven van blau
we · steenen der omstreken van Zinnik, overeenkomst waar
van de bepalingen de gewone regels van de toepassing van de 
wet van 8 J uli 1936 wijzigen, alsmede van het koninklijk 
beslui t dd . 14 Augustus 1936 betreffende de jaarlijkscha 
betaalde verlofdagen ; 

Overwegnede dat , overeenkomstig ar tikel 4 van bedoelde 
wet, de voor de belanghebbenden, te dien einde, door de 
paritaire commissies getroffen beslissingen en die op verschil
lende punten van het voorgeschreven algemeen stelsel afwij
ken , dienen verplich tend gem,aakt ; 

Op voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministe;s. 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. - Bij afwijking op de algemeene reglementee
ring betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden 
de beslissingen in zake, door de paritaire commissie der 
groeven van blauwe steen der omstreek van Zinnik in haar 
vergadering van 31 Augustus 1936 getroffen, verplichtend 
gem~akt voor al de belanghebbenden, die tot bedoelde steen
groeven behooren. 

Ar t. 2 . - G'n.verminderd de toepassing van de bepalingen 
der wet van 8 J uli 1936, alsmede van het koninklijk besluit 
van 14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen t egen 
bovendoelde beslissingen, zal het volgend stelsel speciaal 
van toepassing zijn in bedoelde groeven, wat betreft het 

·l 
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toestaan van jaarlijksche betaalde verlofdagen m het Jaar 
1936 : 

Na drie rnaanden dienst bij denzelfden werkgever heeft 
elke werkman recht O.P een verlof. 

Dit verlof loopt over een, dri'e, vier vijf of zes dagen, zoo 
de werknemer in den diens t van den denzelfden werkgever 
gedurende minstens drie, zes, acht, t ien of twaalf maanden 
gebleven is. 

H et verlof wordt op volgende datum toegestaan : vier 
dagen op 14, 15, 16 en 17 September; 

Twee dagen op 19 en 20 October. 
De arbeidsonderbrekingen wegens ziekte worden als dienst

tijd beschouwd tot een beloop van drie maanden in 't jaar. 
E r zal geen arbeidsonderbreking afgetrokken worden van 

den diensttijd t ot bepaling van het getal verlofdagen . 
De in aanmerking te nemen diensttijd is deze van het t ijd

perk dat op 31 Juli eindigt . 

De bezoldiging van elke verlofdag is gelijk 

A . Voor de arbeiders die op dagloon werken, aan acht maal 
het gemiddeld uurloon dat de arbeider gedurende de maanden 
:Mei,. J uni en Juli verdiend heeft; 

B . Voor de stukwerkers, aan het gezamenlijk bedr ag· der 
.,.edurende de clrie ihierboven bedoelde maanden verdiende 

1 

0 

loonen gedeeld door het getal werkelijke werkdagen van elken 
arbeider, gedurend"e dit kwartaal. 

Art. 3 - Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal in werking 
·treden op den dag van de bekendmaking ervan in het Staa.t s
blad . 

Gegeven te Brussel , den 26° November 1936. 

LEOPOLD . 

(Volgen de handteekeningeu van al de Ministers. ) 
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30 DECEMBER 1936. ,-- Koninklijk besluit. ~ Wet van 
8 Juli 1936 betreffende de jaarlij.ksche betaalde verlof· 
dagen. - Speciale toepassingsmoda•iteiten van bedoelde 
wet, voor het jaar 1936, in de groeven van blauwe steen 
en te houwen kalksteen der provinciën Luik en Namen. 

LEOPOLD III, Roning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet 'van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche 
betaaldé ver lof dagen, en inz·onderheid op artikelen 2 4 ·en 5 
luidend als volg t : ' ' 

« Art. 2. ~ De leden van het personeel, in de bijgaand 
artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben na één jaa,r dienst bij denzelfden werkgever, recht 
op -een jaarlijksch betaald verlof van minstens zes dagen. 

» De toepassingsmodalitei ten betreffende de verlofda"'en 0 

worden bij koninklijk besluit bepaald. 

» Art. 4 ~ De Roning mag, op de voordracht van de in 
Raad vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de 
beslissingen verplich tend maken door de paritaire commis
sies aangenomen en waarbij worden voorzien 'tzij verlofter
~jnen van meer dan .zes dagen , ' tzij een andere verdeeling 
·vdri dëze, die krac1it.ens de artikelen 2 en 3 werd vast0 ·esteld' 
·of 'tz~j z~lfs ' 'hét ' verleenen van verlo:i't! rmijnen onder

0 

ander~ 
vodi~aardé:ii: dan deiie bepaald bij artikel 2. 

» Hij mag eveneens, op de voordracht van de in Raad 
vergaderd: ~ini~te~~r de overeenk,op:isten ver9lichtend maken, 
gesloten lll p~ntaire commissies, betreffende de toepassing 
van d~ pepl}lingen dezer wet op productietakken en aan 
r~eksen van ondernemingen wegens artikel 1 aan deze wet 
met onderworpen. r , 

» Art. 5 -;- Tijdens den gan schen duur van het verlof 
v,al de belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen 

l 

~l 
i 
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berekena volgens de regelen bij koninklijk besluit te be
palen »; 

Gelet op het konin klijk besluit dd. 14 Augustus 1936, tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet ; 

Gelet op de beslissingen van 1 en 14 September 1936 der 
gemengde gewestelijke commissie der groeven van blauwe 
steen en van te homven kalksteen der provinciën Luik en 
Namen~ en inzonderheid op de overeenkomst getroffen wat 
aangaat de toepassing van de bepalingen van bedoelde wet 
dd. 8 Juli 1936; 

Gelet op het advies van den Hoogen Raad van arbeid en 
sociale voorzorg ; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
den schoot van de gemengde gewestelijke commissie der 
gToeven va,n blauwe steen en van te houwen kalksteen der 
provinciën Luik en Namen, overeenkomst waarvan de bepa
lin gen de gewone regels van toepassing van de wet van 
8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van het koninklijk besluit dd. 
14 Augustus 1936 betreffende de jaarlijksch e betaalde verlof
dagen; 

Overwegend dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet, de voor de belanghebbenden, te dien einde, door d·e 
paritaire commissies getroffen beslissingen en die op verschil
lende punten van het voorgescbreven algemeen stelsel afwi j
ken, dienen verplichtend gemaakt ; 

Op de voordracht van onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en• Wij besluiten : 

Artik el 1. - Bij afwijking op de algemeene reglenren
teering betreffende de jaaTlijksche betaalde verlofdagen 
worden de beslissing~n inzake, door de gemengde geweste
lijke commissie ·der ·groeven van 'blauwe steen en van te 
houwen kalksteen der provinciën Luik en Namen, ten 
gevolge van hare vergacleringen van 7 en 14 September 1936, 
verplicht~n'd gemaakt voor al de belanghebbenden, die tot 
bedoelde steengroeven behooren. 

Art. 2 . - Onverminderd de toepassing van de bepalingen 
der wet van 8 Juli 11936 alsmede van het koninklijk besluit 
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van 14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen tegen 
bovenbedoelqe beslissingenz zal het volgend stelsel van 
toepassing zijn in bedoelde groeven, wat betreft het toestaan 
van de jaarlijksche betaalde verlofdagen in het jaar 1936 : 

Elke werkman, die op l Augustus 1936 ingeschreven is 
in den staat van het personeel, voorzien bij artikel 12 der 
wet van 15 J uni 1896 op de werkplaatsverordeningen, heeft 
recht op een verlof van drie dagen en half. 

Dit verlof zal den Zaterdag 26 September 1936, te middag 
beginnen en den W oensdag 30 September te midder
nacht eindigen. 

Voor den halven dag werkdag, die op Zaterdag 26 Sep
tember 1936 zal uitgevoerd worden, zal een bezoldiging 
overeenkomende met vier uren tegenwoordigheid toegekend 
worden. 

De voor de drie 'erlofdagen en half verschuldigde bezol
diging zal op Zaterdag 26 September 1936, te middag, betaald 
worden; zij is gelijk : 

voor de arbeiders die op dagloon werken, aan acht en 
twintig maal het uurloon; 

voor de stukwerkers, aan ach t en twintig maal het gemid
delde uurloon berekend met het gezamenlijk bedrag der 
gedurende de drie laatste maanden verdiende loonen te deelen 
door het aantal werkelijke werkuren door elken arbeider 
gedurende dit tijdperk uitgevoerd. 

Art. 3. - Onze Minister va,n Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal in werking 
treden op den dag van de bekendmaking ervan in het Staats
blad. 

Gegeven te Brussel, den 30n December 1936. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekeningen vau al de Ministers. ) 

" 
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30 DECEMBER 1936. r- Koninklijk besluit. Wet van 
s Juli 1936 betreffende de jaarlijksche betaaldc verlof· 
dagen. - Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet, voor het jaar 1936, in de groeven van zandsteen 
van de 9urthe en de Amblève. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan alleu, tegenwoordigen en toekomende:Q., Heil. 

Gelet op de wet vau 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen, en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend als volgt : 

« Art. 2. - De leden van het personeelJ in de biJ voor
o·aaud artikel bedoelde ondernewingen en inrichtingen werk
=aam hebben na één jaa.r diP,nst bij denzelfden werkgever, 
recht op een jaarlijksch betaald verlof van minstens zes 
dagen. . . . . 

» De toepassingsmodahte1ten betreffende de verlofdagen 
worden ·bij koninklijk besluit bepaald. 

» Art. 4. __: De Koning mag, op de voordracht van de in 
Raad vergaderde Ministers, voor de bela:ig~ebbende~ .de 

b lissin()'en verplichtend maken door de panta1re comm1ss1es es o ] . . 
1 

f .. 
aangenomen en waarbij worc en 'tziJ ver o ~erm1Jnen van me?r 

d S dao·en ' tzij een andere verdeeling van deze, die 
an ze i:o ' f ' · · lf 

k htens de artikelen 2 en 3 werd vastgesteld, o tz1J ze s 
rac f . . d d d het verleenen van verl~ term1Jnen on er an ere voorwaa,r en 

dan deze bepald bij artikel 2. 
Hi· ma"' eveneens, op de voordracht van de in Raad 

» ()' deJrde Mmisters, de overeenkomsten verplich tend maken, ver0 a . . f d . 
gesloten in de paritaire com:m1ss10s, betr.e fende e toepassmg 
ivan de bepalingen dezer wet op productietakken en aan ree.k-. 
sen van ondernemingen wegens artikel 1 aan deze wet met 
onderworpen. 

» Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof zal 
de belanghebbende zijn gewone bezolding ontvangen bere-
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kend volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen »; 

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

Gelet op de beslissingen van 14 September 1936 der 
gemengde gewestelijke commissie der groeven va.n zandsteen 
van de Ourthe en ·van de Amblève, en inzonderheid op de 
ten gevolge van deze beslissingen getroffen overeenkomst, 
wat aangaat de toepassing van de bepalingen vau bedoelde 

· wet dd. 8 Juli 1936; 
Gelet op het advies van den Hoogen Raad van arbeid en 

sociale voorzorg ; 
Overwegende dat eeu overeenkomst werd getroffen in den 

schoot van de gemengde gewestelijke commissie der groeven 
van zandsteen van de üurthe. en van de Amblève overeen
komst waarvan de bepalingen de gewone regela v~n toepas
sing van de wet dd. 8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van het 
koninklijk besluit dd. 14 A.ugustus 1936, betreffende de 
betaalde jaarlijksche verlofdagen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet, de voor de belanghebbenden, te dieu einde, door de 
paritaire commissies getroffen beslissingen en die op verschil
lende punten van het voorgeschreven algemeen stelsel af
wijken, dienen verplichtend gemaakt; 

Op de voordracht van Onze in R.a,ad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. - Bij afwijking van de algemeene reglementee
rng betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen worden 
de beslissingen inzake, door de gemengde gewestelijke com
m.issie der groeven van zandsteen van de Ourthe en van de 
Amblèp~, ten gevolge van hare vergadering van 14 September 
1936 getroffen, verplichtend gemaakt voor al de belangheb
benden die tot bedoelde steengroeven behoren. 

Art. 2. - Onverminderd de toepassing van de bepalin"'en 
der wet van 8 Juli 1936 alsmede van het kon1nklijk besluit 
van 14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen tegen 
bovenbedoelde beslissingen, zal het volgend stelsel van toe-
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passing zijn in bedoelde groeven, wat betreft het toestaan 
van de jaarlijksche betaalde verlofdagen in het jaar 1936 

Elke werkman die op Juli 1936 ten minste zes maanden 
in dezelfde groeve tegenwoordig is gebleven heeft recht op 
een betaald verlof. 

Dit verlof loopt over drie of over zes dagen, volgens de 
duur der tegenwoordigheid minstens zes maanden of minstens 
één jaar bedra,agt. 

De niet gerechtvaardigde afwezigheid wordt als diensttijd 
beschouwd. 

De bezoldiging voor de zes verlof dagen is gelijk aan 4 t. h. 
van het totale loon verdiend gedurende het tijdperk van 
1 Februari tot 115 ,A..ugustus 1936. 

De ·bezoldiging van de drie verlofdagen is gelijk aan 2 t. h. 
van het gedurende hetzelfde tijdperk verdiende loon. 

Art. 3. - Onze Minist er van A.rbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit besluit dat zal in werking 
treden op den dag van de bekendmaking ervan in het Staats-
blad. · 

Gegeven te Brussel, den 30° December 1936. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.) 
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ARBE IDSTIJD IN DE KOLENMIJNE N 

Kon inklijk besluit, gegeven in toepass· d 
9 J 1. 1 3 ing er wet van 

u 1 9 6, tot verkort ing op 45 ure 
arbeidsti jd der ondergrondsche arb ~ler week van den 
mijnen. ei ers in de kolen-

VOGRDRACHT AAN DEN KONING -
Sire, 

Krachtens de wet van 9 Juli 1936 
arbei~stijd verkorten in de bedrijven' 0~ag d;_ .Konin&' den 
waann het werk geschiedt onder bedriJfsafdeehngen 
lastige voorwaarden. ongezonde, gevaarlijke of 

De ondergrondsche arbeid in de kol .. 
werkzaambeclen waaraan die kenm k en~iJnen is een der 
worden, spijt s de voortdurende :r en .niet kunnen betwist 
verkregen uit slagen ten opzicht rachtmspanningen en 'de 

e va.n d ·1· 
werkers en de gezondheid van h e v; 1 igheid der mijn-

Sedert eenigen ti jd vra()'en ;n w:~kkrmg. 
met nadruk een verkortino· ~an d e lnlJnwerkersvereenigingen ' 

b en arb ·ac 
Na een aandachtig onderzoek ei 8 lJd. 

wer~zaamheden van een studie~o op ~r~nd namelijk van de 
wegmg van het door de werk lll.In1ss1e en na rijpe over
alsmede van den huidi<Pen t gevers gemaakt voorb h d 

· · d 1 b oestand d 1 e ou , 
IWlJ van oor ee dat er reden b er rolenindustri · · 

h b ·d estaat e, ZlJn se e ar e1 ers voldoeninCP t om voor de ond d 
d 

. . ,., e geven h ergron -
ersvereemgmgen, strekk d aan et verzoek d b . ·aa i· ·k en e tot h er ar e1-onm1 e lJ e verkortinCP d et verkriJ"g d 

o van en k en van e 
van acht en veertig op viJ.f We elijkschen arb ·a . 'd 

en veerf e1 stiJ 
De noodzakelijkheid va h · lg uren . 

b d. · n et evoorra mg, m hoofclzaak verzekeren va , d 
uit het oog verloren. de met inlanclsche k 1 n s lan s 

' moge]iJ'kh ·a o en, werd niet 
e1 van h t e Verleenen .van 

l 
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een afwijking van de bedoelde beperking, met inachtneming 
van de noodige waarborgen, werd voorzien. In dergelijk 
geval, zouden de arbeidsuren boven vijf en veertig uren per 
week recht geven op een overloon van ten minste 25t .h. van 
de gewone bezoldiging. 

Ilet besluit dat wij U t er onderteekening voorleggen, werd 
opgetelcl met inachtneming ·van vorenstaande overwegingen. 

Wij hebben de heer te zijn, 

Sire, 
van Uwe Majesteit, 

de zeer eerbiedige 
en zeer getrouwe dienaars, 

(Volgen de handteekeningen -rnn al de Ministers.) 
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26 J~NUARI 1937, - Koninklijk besluit, gegeven in toepas
sing der wet van 9 Ju•i 1936, tot verkorting op 45 uren 
per week van den arbeidstijd der ondergrondsche arbei· 
ders in de kolenmijnen. 

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

Gelet op de wet van 9 Juli 1936 tot invoerin"' van d v r-
t
. . b ·a k . b e ee igunge ar e1 swee m de bed.rijven of bedriJ.fsafdeeli "' 

. d b .d d ncen waarm e ar e1 on er ongezonde, gevaarlijke of lastige voor-
waarden geschiedt; 

Gelet op de wet van 14 Juni 1921, tot invoering van den 
achturen dag en de acht en veertigurenweek; 

Overweg~nde dat in de kolenmijnen het ondergrondsch 
werk geschiedt onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voor
waarden en dat er, om die reden, aanleiding bestaat tot het 
beperken van den tijd gedurende welken de arbeiders er 
werkzaam zijn; 

_G~let op het advies van de Nationale Gemengde M:ijncom
m1ss10; 

~elet op het advies van den Hoogen Raad van arbeid en 
sociale voorzorg ; 

Op de voordracht van Gn~e in Raad vergaderde :Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel ~ · ~ De wekelijksche duur van den ondergrond
schen arbe1d m de kolenmijnen wordt op vijf en veertig uren 
beperkt. 

Die ~eperking geldt vor het bi] artikelo 2 der wet van 
14 Jum 1921 bepaald personeel. 

Art. 2 . .._, De bij artikel 1 beperkt a b 'd t' ·a dt 
d d 

e r e1 s lJ wor over 
e agen der week verdeeld zoodan· d t d d 

d 
. . ' ig a e uur van zeven 

uren en ertig mmuten per dag afd 1 b 
k 

. b . , a en en weer naar oven 
omen m egrepen, met wordt overschreden. 
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Art. 3. - Een afwijk.ing van de bepalingen van artikels 
1 en 2 kan verleend worden bij koninklijk besluit gegeven 
na bespreking in den M.inisterraad en mits voorafgaande 
raadpleging van een commissie belast met het volgen van 
den gang van clen kolenvoorraad. 

De afwijking wordt voor ten hoogste drie maand verleend, 
doch kan onder dezel:fde voorwaarden vernieuwd worden. 

Art. 4. - Onvermidderd de bepalingen van vorenstaande 
artikels, blijven de bepalingen der wet van 14 Juni 1921 in 
de kolenmijnen van kracht. 

Art. 5. - De mijningenieUTs, met medewerking_ van de 
afgevaardigden bij de mijninspectie, zijn belast met het 
toezicht over de uitvoering van dit besluit, onverminderd de 
plichten die op de officieren van de politie der rechterlijke 

opdrachten rusten . 

Art. 6. - De inbreuken op de bepalingen van dit besluit 
zullen \astgesteld en beteugeld worden overeenkomstig arti
kels 5 tot .10 der wet van 9 Juli 1936. 

Art. 7. - Dit besluit wordt op 1 Februari 1931 van kracht . 
'-~ .... ..... , 

' _, 1 

Gegeven te Brussel, den 26° J anuari 1937. 

LEOPOLD. 

(V olgen de band teekeningen van al de M:inisters.) 
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VI ERTI CU RICE ARBEI DSWEEK 

12 F EBRUARI 1937. ~ Koninklijk besluit tot aanstelling 
van de ambtenaren belast met het toezicht op het naleven 
van de besluiten voor de toepassing der wet van 9 Juli 
1936, tot invoering van de veertigurige arbeidsweek in 
de bedrijven of bedrijfstakken waarin onder ongezonde, 
gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbeidt wordt. 

LE OPGLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelét op ae wet van 9 J uli 1936, t ot invoering van de 
veertigurige arbeidsweek in de bedrijven of bedrijfst akken 
waarin oncTer ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden 
gearbeid wordt , en inzonderheid op artikel 4, luidend a]s 
volgt : 

« Art . 4. - Door de regeering aangewezen ambtenaren 
oefenen toezicbt over de uitvoering van de besluiten, krach
t ens de art ikelen 1 en 3 van deze wet getroffen, onverminderd 
de plichten opgeleg cl aan de ambtenaren der gerechtelijke 
politie . 

» Hun bevoegdheid wordt bi j koninklijk besluit bepaald » ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 6 :Maart 1936, houdende 
reorganisatie van den dienst der arbeidsinpectie, en inzon
derheid op ar tikelen 39 en volgende, waarbi j de speciale 
dienst der arbeidscontroleurs werd ingericht; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de uitvoering 
van bovenbedoelde wetsbepaling,en te verzekeren door de 
aanstelling van ambtenaren die er mede worden belast de 
hand te hou den aan de naleving van de besluit en voor de 
toepassing van voormelde wet ; 

Op de voordracht van Onzen Minis ter van Arbeid e'n Sociale 
Voorzorg, 
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Wij hebben besloten en W ij besluiten 

d · t rs der sprinœ-t"k 11 - De mijningenieurs, e mspec eu d 
t ~:e~ ede ~rbeidscontrôleurs en -contrôleuses ~orden e~ me ~ 

sb ol t ~e wak en op het naleven van de toepassing van ~ .we 
e as . . b "d k in de bednJven 

t t invoerinœ van de veertigunge ar e1 swee li'k . f 
o "' . d . nde O'evaar J e o of bedri jfstakken waann _on er ong ezo ' "' 

lastige voorwaarden gearbe1d wordt . 

Art. 2. - Onze Minister van ~rbeid ~n Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit beslu1t. 

Gegeven te Brussel , den 120 Februari 1937. 

De Minister 

Van Koningswege : 

van Arbeid en Sociale 
A. DELATTRE .. 

Voorzorg, 


