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verdecling, een vergoeding ontvangen, die gelijk 18 aan het 
ve,rschil tusschen beide bedragen. 

Zij die gcen burgerlijkl'\ rijksbeambten zijn zullen ten 
bezware van de begrooting van 's landsverdedigu: 10' d b . 1 
d · · d ff" · b • e czo -igmg_ er o icieren van hut graad ontvangen ; het eventueel 
verschll tuss<'hen die bezoldiging en die welke tot hun b • · ·k . . u1ge-
r~~ :im bt bchoort, komt ten bezware van het bestuur waarvan 
ZJJ :ifhal'lgen. 

De in de eerste ~linea bedoelde rcsenr<'-offieieren zullen, 
daare11boven, vergoedmgen ontvanœen andcre da11 d . o • e woon- en 
kmdertoeslagen, waarop de overiœe rese;rv"-off i·c· o ..., ieren moo·en 
aanspraak maken: zij die gemachtiœ<l ziJ·n ecn vest · 

0

1 . . · o mgscyc us 
te volge11, bhJven, ten bezware van het bestuur waan ·an zi.j 
afhangen, .de wedde ~enieten, welke tot lmn burgerlijk ambt 
behoort, dit onaangezien de vergoccling welke hun eventueel, 
ten hezware van de begrooting '~an I1andsverdedigina mocht 
toegekend zjjn. 

0 

L Kondigen de tegenwoorcligo wet af. bevelen dat zij met 's· 
an<ls zegel bekleed en door den Monif (mr bekendg<>maa.kt 

worde. 

Gegeven te Brussel, den 26" J\faart 1937. 

LEOPOJJD. 
Van 's Konings wege : 

Le Minister van Landsverdcdiuina 
t"" t"'l 

Il. DENIS. 
Gezien en met 's Lands zegel gczegelcl : 

De 'Minister van Justitie 
Fr. BOVESSE ' 

··----------------._..__,____ 

\ 
MINIS'l'ERIE V Ai'I ARBEID E N SOCIAJJE VOORZORG 

22 April 1937. - Koninklijk besluit. Cevaarlijk, schade· 
lijke of hinderlijke inrichtingen. - Werkplaatsen tot 
monteering of herstelling van loodaccumulatoren. -
Koninklijk beslu1it van 22 April 1937 tot vaststelling 
van bijzondere gezondheidsmaatregelen ten behoeve van 
de arbeiders in werkplaatsen, waar electrische loodaccu
mu latoren gemonteerd of hersteld worden. 

J1EOPOLD III, Koniug der Belgen, 

_\ an allcn, tcgenwoordigen en toekomende, Heil. 

Gclei op hei koninklijk besluii van 10 Augustus 1933, betref
fende het toezicht op de ais gevanrl ijk, schadelijk of hinderlijk 

ino·ecleelde inri chtingcn ; 
0 

Gelet op het koninkJijk besluit van 15 October 1933, t ot vast-

t 11
. O' van de lijst dei: zoodanige inrichtingen, welkc lijst 

se 111,,, 

o m. 
be,•at een rnbriek « electrische accumulatoren »; 

C-l el t>t op het kouinklijl: beslnit van 27 J uni 1935, y;aarbij 
· . 

1 
,
00

nraarden worclcn opgclega aan de fabri.eken van 
specrn c ' 
l 

. he loodaccumulatoren; 
e ectnsc 

. 
1 111

·nistericefo commissie YOOt' Ranitaire H<'tie gehoord; 
De l1l er1 

0 nde da t het 11ut is geblcken v0or de werkplaatsen, 
Yerweae · 

el 
"'t ·selle loodaccumulatoren hit.zij gcmonteerd, het~1j 

waar ec r1 .. 
l t ld den <lezelfcle voor zor gsmaatregclen voor te schr1J-
1crs e wor . . . 
yen, als welke aa n fnbieken van zooclamge toestcllen ZJJU opgc-

Jegd ; 
Op de voordracht van Onzen Min istcr van Arbcild en So-

ciale Yoorzol'g, 
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W 1j bebben beslotcu eu wij bcsluiten : 

Artikel 1. - In de mate, waarin <le gevaren daarin <lezelfdc 
zijn ab deze van de fabricagc, zijn de bepalingen ·van bovcn
genoemd koninklijk besluit van 27 Juni 1935 mede toepassclijk 
op ae , .. -erkplaatsen, waar loodaccumulatoren gemontecrd o.f 
licrsteld worden. 

Ar t 2. -- 01~ze M~nisLe1· van Arbeid en Sociale. Voo~·zol'g is 
belast me~ de mtvoerm g van dit hesluit, dat in werking treden 
~l na dne maanden, te relœuen van d1m dag zijner bekendma-
kmg rloor den Ji oniteu1·_ · 

Grgen rn te Brussel, den 22" Apri l 1937. 

LEOPO.T.JD. 

Van Koningswege : 

De 1\Hnlster van Arbcicl 
en Sociale Voorzor"' b • 

A. DET.JATTRE. 1 
~ 

,, 
' l 
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ARBEIDSTIJD 

Koninklijk besluit, houdende verkorting, krachtens de wet 
van 9 Juli 1936, van den arbeidstijd der ondergrondsche 
werklieden der ertsgroeven tot 45 uren per week. 

VOORDRACHT AAN DEN KONING 

Sire, 

Luiclens de bewoordingeu der wet van 9 Juli 1936, mag de 

17 
in"' den arbeiêlsuur verkorten in bedrijven of bedrijfstak-

J'.\.on '"' a d i · 'k f l · 
k 

,,,,,
1
.iri on er ongezon e, gevaar iJ -e o ast1ge voorwaar-

en '' ''" . 
den wordt gearbe1d. 

De al'beid in de ~11clergro1:dsche ':er~laatsen van de erts-

v
en st.emt te <lien aanz1en eemgzmgs overeen met den 

g roe l -· · d b · d d l · 
b 

.d in de ko enm1Jnen, waarm e ar e1 s uur t 1ans is 
ar e1 . . kt op vïjf en veert1g uren per week en zeven en een half 
beper . 
uur per dag. 

ezr~lfde beperking werd 8pontaan toegepast qoor dé bc
?.f 

1 
"ders der twee voom aamste ertsgroeven van het land. 

dr1J s e1 
. rkgewrsvertegcn W•lo1-cl igws der twee anc.lne r rt~groc-

De 1~ e thans in het lan"l in bedri.jf zija en de belangheh-
vent r Hl . . a· b". . b ·beidsvereemgmgen , ie lJ ontsten tems . van C;e11 e-
hende ai rit~ire commissic werden geraadpleeged, hebben een 
vogdedpa uitbrciding van dien maat.r egcl tot die groevt•n guns-
voor e r h . 

1 
.. s uit!!ebrac t. 

t1g .'l< ' ie. ., 
H et hc:slu it dat wi j l ter oncler teekening ovcrleggen voer t 

c: rmio· a rbcidsstclsel in voor a ile ertsgroven van het 
Cil 1•e llV 1 n c ' vel ·voor clic welkr thans in beclrijf zijn ais voor ùie 

bnd ;r.QO\ cl '· d ' derhand in bre r1Jf zouden genomen wor en, en 
wclke na · 

S
teld met inachtn eming van de vorenvermelde ovc1·-

werd opge 
wegingen. 
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Wij hebben de cer te zijn, 

Sire, 
Van 's Konings " ege 
van Uwe Majesteit., 
de zeer rerhicdigc 

en zcer geti·ouwc dienuars, 

De Eerste Minister. 
P . VAN ZEELAND. 

De Ministcr van P'inancië De Mütister van Opcnbare \Y <:rken 
H. DE MA..'l". en Werkversehaffing. 

De ~Iinisier Yan Justit ie, J . MEH.LOT. 
V. DE LA VELEYE. De Minister 

De :!\fiuister van Landbouw, 
Hubert PIERDOT. 

De Minister 
van Buitcnlandsche Zakcn 

en Buitenlandschen H andel. 
P.-R. SPAAK. 

De Minister 
Vr"ln Binnenlandsche Zaken, 
A.-E~ DE SCJ:lR).'VER. 

De Minister 
van Landsverdediging. 

li. DENIS. 

De :Minister 
van Openbaar Onderwijs. 

Julius HOSTE. 

van E conomische Zaken, 
Ph. VAN. ISACKER. 

De Minister 
van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

De Minis ter van Verkeerswf'zen. 
·l\farcel-H. JA~r A.R. 

D e Minister van Posterijcn, 
Teh;grapfie en Telephone, 

E. HPBBg\ . .:;. 

De Minister van Koloniën, 
D. BOPCHEE-{. 

De M inister van Volluwezondheid 
• 0 ' 

A. WAUTERS 

---

' . 

................ _____ ~~~-~----~ 
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24 Mei 1937. - KoninkliJk besluit, houdende de verkorting, 
krachtens de wet van 9 Juli 1936, van den arbeidstijd 
der onderg.rondsche werklieden der ertsgroeven tot 
45 uren per week. 

LEOPOLD lII, Kining der Belgen, 

Aan allen, iegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelct op de wct van 9 Juli 1936 tot invoering· van de H!er-
1.igurige arbeidsweek in de bedrijven of berijfstakken waarin 
onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbei.d 
wordt; 

Gelct op <le wet van H· .Juni 1921 tot invoering van den 
ac:hture11dag en de ach;; en veertigurenw\lek ; 

Ovc1·wegende dat in <le er tsgrocven de ondergrondsche ar
beid on der ongezonde, gcvaarl ijke of lastige voorwaarden ge
schiedt, eu dat er daamm reden bestaat tot beperki~.g van den 
duur gedurendc wclkc.n de arheiders er werkzaam z1Jn ; 

Ove:::wegendc dai in twec ertsgl'oeven va n het land de 
arbeidsdnur voor de arbeiders aan de ondergronclsche werken 
werd verkort in de mate en volgens de modaliteiten voorzien in 
Ons hesluit van 26 Januari 1937, toepasselijk voor de kolen~ 
mijnen; 

OverwfO'ende dat et voor dit bedripf geen paritaire commis-"' . 
sie hestaat; 

Gelet op het atlvics van de wcrkgevcrstcgenwoord igers der 
twe audcre ertsgroe,·en d ie in het land in bedrijf zijn, alsml'Cle 
van de .'!rbeidsvcreeniging<'n ; 

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

Op de voord1·acht Yan Onzen :'lli.ni.strrraarl. 

Wij hebbcn beslote11 en Wij beslui.ten 

Artikc:-1 1. _ De wrkelijksche duur van den ondergrondschcn 
arbeid in rle ertsgroeven wordt op vijf en veertig uren hepcrkt. 

Die heperking geldt voor het bij artilcel 2 der we1. van 
14 .Jnni 1921 'bepaald personcel. 



588 ANNALES DES MINES DE llELGlQUE 

Art. 2. - De bij artikel 1 beperkte arbefdstijd wordt oYc~· 
<le dagen der week verdeeld, zoodanig <lat de duur van zcvell 
UI·en <lertig minuten per dag, afdalen en weer naar boven 
komen inbegrepen, niet wordt over sehreden . 

Ar t. 3 - Onverminderd de bepalingen Yan vo1·enstaandc 
artikcls, blijven de bepaliugen der wet va n 14 Juni 1921 in de 
0rtsgroeven , van kracht. 

Art. 4.- De mijningenieurs zijn belast met het toezicht m·cr 
de uit.voering van dit bcsluit , onverminder<l de plichtcn <lie 
op de officieren van de polit ie der rechtedijke optlnwhtcn 
rusten. 

Art. 5. - De inbreukeu op de bcpalingen van dit Lesluit 
zullen Yastgesteld en beteugeld worden overeenkomstig al'tikels 
5 tot 10 der wet van 9 J uli 1936. 

Art.. 6. - Dit besluit wordt op den 1" Jmü 1937 van kracht. 

Gcgevcn te Brussel, den 24" l\'Iei 1937. 

LEOPOLD. 

(V Qlgen de handteekeningen van al de Ministers.) 

\ 
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PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

25 Juni 1937. - Wet tot wijziging en aanvulling van de 
wetgeving betreffende het pensioenstelsel der mijn
werkers. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alltm, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

De Kamers hebben aangenomon en Wij bekrachtigen heigeen 
volgt : 

Eenigc art.ikel. - De bepalingen van de wetgeving betreffen
de het pensioenstelsel Ller mijnwcrkcrs worden gewijzigd en 
aangevuld door de volgendc teksten 

Aan artikel 1 : 
1° Toevoegen, na alinea 4 : 
« Worclen nochtans uitgesloten, deze der bij de vorenst aande 

3• en 4° alinea 's voorziene ondernemin gell, di e niet op normale 
wijze vijf ar beiders in . dienst hebben. » 

2Q A:m het slot Yan artikel toevoegen : 
« Ilet voordcel van de wet kan aan ondernemingen van min.

der dan vijt arbeiders door koninkli jk beslui t toegekend wor
den. l> 

.Artikel 5 wordt door lle volgende bepaling ve~·vangen. 
« H r t bedrag der stortingen van de werklieden en der bij

dragen van de bedrijfshoofden wordt vastegesteld 0p lJ t.. h. 
van het 10011, waa rvan 4 1/2 t . h. ten faste der arbeiders en 
fi 1/2 L. h. ten laste der bedrijfshoofden. » 

Art:ikrl 17 door de volgende bepaling vcrvangen : 
« w ·nt de bet ekcning der renten betr eft, worden de bij arti

kcl 12 yoorziene stortingen aangczien als behoorende tot verze
).;eringen met jaarlijksche premie. » 

.In artikel 18, de 2°, 7" en 8° alinea's als volgt wijzigen : 
« a ) 'füt de verzekering van een levenslange ouclerdomsrente 

te zijnrn behoeve, aa nvang nemendc bij zijn verjaring op 60 
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jaar 0f or 55 juar, naa r gelang de ,·er zekeringsplicht ige gcpcn
sionnrerd is als bovengrondsch of als onder grondsch werla nan, 
naar lu id van de tegenwoordige wet, of hij zij n ver jaring op 
65 jaar zoo hij niet bewijst dat hij aan <le Yoorwaarclcn Yol
doet om ah; mijnwerker te .wordcn gepensionneei·cl. 

» Wan11ecr de verzekeringsplicht ige ongehuwd, wcduwnaar 
of uit den echt gescheiden is wordt het verzeke1:~l kupitaal 
voo1· het vest igen der in b ) voorziene r ente in hel Na tionaal 
Ponde,; p;Pstor t. op het oogenblik <lat de verzekerde tot hct l l Cll 

sioen wordt toeglaten of op het oogenblik van hel O\·ei·lijJun 
Yan hela1~ghcbbcn<le ingeval hij v66r zijn toclating tot het p en
sioen sterft. Indien deze daarentegen t.rouwt nadat hij r ecels 
in pensioen is gesteld, verzekert het Nationaal Fonds <lesnoocls 
<le renteuilkeering aan de wcduwe. 

» Rovendien verleent het Nation aal F onds in voorkomend 
geval aan de " ·eezen of ... » 

Ar t. 19. - De woorden « tcn voile 60 jaar », ve1·vaugen door 
« teu volle 6f) j aar ». 

Art. 20. - - Dit artilœl door de volgende bepaJingen ver van
gen : 

« De leefüjd van 65 jaar wordt onderscheidenli jk verlaagd 
op 60 j aar of op 55 jaal', voor den krachtens onderhavige wet 
gepensi.onneerden werkanan, als bovengrondsch of als onder-
grondsch werkman. · 

» De gepensionneerde werkrnan die, na zijn toelating tot het 
pensioen, voortgaat met werken , blijît aan de voorschrif ten 
van het ecrste art ikel onderworpen en gehouden de af hondin
gen op zijn loon toe te laten, de werkgever zijnerzijds ycrplicht 
zijnde de 'stortingen te doen die, naar lu id van de artikelen 
fi en 7, met hedoelde afhoudingen in verban d staan . 

» Bij de in de Algemeene Spaar - en Lijfrentekas Yer wor ven 
bijkomen:de rente, door middel van de stortingcn, waar van in 
boven hrdoelde alinea spr ake, worden niet gevoegd : 

» l° de tegemoetkoming van het Nationaal F onds, waa rvan 
spralrn in artikel 14 ; 

» 2° dP. Ri;jkstegemoetkoming. waarvan sprake in artikel 15. 
» De l:Jf' taling van dez13 rente geschiedt onder vorm van beta

ling van het kapitaal dat de waarde van d ie rente vertegen -

DOCUMENTS ADMINI STRATIFS 59 1 

woordigt, bij de zestigste Yerjaring van den belanghebbende, 
zoo 1ieze er om verzoekt; zij geschiedt ambtshalve bij de vijf 
en zestigste verjaring van den belanghebbende. » 

Art. 2. - Aan de huidige bepalingen, de volgende toevoe
gen 

« De bij <lit ar tikel voo1·ziene bedragen van 840 frank en 
van 300 frank worden onderscheidenlijk gobrarht. op 1,200 
frank en 660 frank vuor de weduwe wier echtgenoot t.en minste 
dertig jaar geza.menli jke diensten telt . 

» De weduwen van de w~rklieden die den mi jna.rbeid moesten 
verlaten wegens ziektr d ie als gevolg heeft een onbekwaamheid 
om nor maal te arbeiden in een aa11 dezo wet onderworpen nij
ver heid en die overleden zijn , binnen hE'.t jaar , te r ekenen 
van dag dat zij wezenlijk in dc mijn hebben opgehouden te 
werken, zonder te zijn begtmstigd met ecn invaliditeitstoelage, 
op grond van artikel 32 van dezc wet , verkrijgen de bij dit 
ârtikel voorz ie~e voordeelen, mits haar echtgenoot geen enkel 
persoonli jken arbeicl heeft verricht, buiten de aan de wet 
onder worpen ni jverheden, tusschen den datum van de wezen
lijke opbouding met werken en <lien van het overlijden . 

» De weduwen van de overleden werld ieden die, in toepas
sing van artikel 32 van deze wet, een invaJidit.eitsp ensioen 
bezittcn, op den grondslag van ten minste twint ig j a.ren djenst , 
verkri jgen het bij dit artikcl voorzien weduwenpensioen , welke 
ook tle datum van overlijden van den echtgenoot zij .. 

» E chter, zullen de weduwen van de werkliden die een inva
liditei tspcnsioen bezitten, op den grondslag van een dienstduur 
van t wintig tot negen en twint ig jaar, en die, op 30 September 

1937. r eeds het wecluwenpensioen ( overlevingspensioen) genie· 
ten in toepassing van de algemeene wet der p eusion en, als
mede de toelage voorzien bi j ar t ikel 21bis van deze wet, die 
voordeelen bli jven genieten, in stede van die welke bij onder
havig artilœl zijn voorzien . » 

Art. 2Jbis. - Dit art ikel door de volgende bepalingen ver

vangcn : 
« De weduwen van de werklieden die een invaliditeispen-

sioeu "'enoten op den grondslag van een minderen clicnstduur 
dan t:,intig jaar, hebben recht, zelfs indien de echtgenoot is 
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o~erleden na het verstijkcn van de jaardlijksche periode bij 
het vorig artiJ\el bepaald, op een toelage gelijk aan het verschil 
tusschen het bedrag van 840 frank en het bedrag van het hun 
workelijk toegekend weduwenpensioen, in uitvoering van de 
algemeE>ne wet op de pensioneneu. 

» De weduwen van de werldicden <lie, alvorens dertig jaa; 
mijndienst te hebben vervuld, het m.ijnwerk hebben moeten 
verlaten 'vegens ziekte die tot gevolg had een onbekwaap1heid 
om TJ.ormaal te werken in een aan deze met onderworpen n.ij
verheicl en die overleden zijn, na het verstrijken van de jaar
lijksche periode bij het vorig artikel voorzien, zonder een inva-
1 iditeitsloclage te bezitten, naar Juid van a1'tikel 32 van deze 
wet, zullen insgelijks bovenstaande toelage genieten indien 
zij tôegelaten zijn tot het genot van het bij de algeme~ne wet 
voorziene pensioen. 

» De bij de vor.ige alinea bedoelde wecluwen, bijaldien zij 
niet zijn toegelaten tot het genot van hei bij de algemeene 
wet voorr.iene pensioen,' hebben recht op de voorcleelen voor
zien bij artikel 21 en, eventueel, op d ie van artikel 22. De 
léinderen van die weduwen, die minder da11s 16 jaar oud zijn, · 
genieten, bij dezer overlijden, de in èlrtikel 23 voorziene toe
lage. 

» Voor de '"E>1Jn wen van vreemdc n ationaliteit, wordt het 
.hierboven voorzien debrag van 840 frank gebracht op 300 frank. 

» De in onderhavig artikel voorziene toelage is ten laste van 
het Naiionaal T!'onds; zij wordt verleend onder de voorwaarde 
<lat de persoonlijke arbeid dien de echtacnoot moch hebbcn 

b 

verri~ht buiten de aan deze wet onderworpen bedrijven, tus. 
schen <leu datum van zijn wezenlijk ophouden met werken in 
de mijn en den datum van zijn overlijden, niet een g'rootere 
som opgebracht of voortgebracht heeft dan die bepaald m 
artikel 32 van onderhavige wet . » 

E en art:ikel 2lquater inlasschen, dat luidt als volgt : 

« De hij artikel 36ter van deze wet bedoelde weduwen te 
wier batc de bij dat artikel voor ziene stor tingen werdcn gc
daan, hebb.~n, ten laste van ~et Nationaal Fonds, l'echt op een 
toelage gehJk aan het verschil tusschen het bij art,ikel 21 voor
zien bedrag van 840 frank. en het bedrag van het wecluwenpen-

J 

l 
1 

1 

• 
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si~n dat hun werkelijk wordt toegewezen in uitvoering van 
de al gem~enc pensioenwet, mits de echtgenoot overleden zij 
voor he1. verstrijken . van een termijn van vijf jaar ingaande 
op den àatum zijnen . afdanlàng. 

» nie toelage wordt evenwel aan de wedûwen die op het 
oogenblik van het ovel'lijden van hun echtgenoot van hem 
gescheiden leefden, slechts verleend inden zij zich niet in een 
dei· gevaJJen van uitsliuting bevinden di~ zij vermeld in het 
koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 39bis 
van deze. wet. 

» Dt> weduwen die her t rouwen verliezen het voordeel van 
die toelage. 

» Voor de weduwen van vreemde nationaliteit, wordt voren
verm.eld bedrag van 840 frank op 300 frank t eruggebracht. 

» ~e toepassing van deze bepaling wordt bij koninkli 'k 
beslUJt geregeld. » J 

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd : 

« J aarlijks wordt ci· aan de weduwe een kroostvergoedin"" 
verleenrl per kind beneden 16 jaar, <lat. werkelijk ten last: 
van den verzekerdc was. 

» Dif) kroost vergoeding worcl t bepaald op 630 frank voor 
ieder der eerste vier kinderen ; 

» np 720 frank per k.ind wanneer er vijf lànderen zijn; 

» op ~J 0 frank per land wanneer er zeskinderen zijn; 

» t1p 900 frank per land wanneer er zeven lànderen zijn ; 

» en op 900 frankper kind wanneer er acht en meer kinderen 
zijn. 

» Die Vergoeding komt niet in aanmcrking voor het bere
kenen va n het bij artikels 21, 24 ei~ 30 voorzien weduwenpen
sioen . 

». Zij wordt gebeurlijk uitbctaald aan den persoon of aan de 
· instelling die den last van de kinderen op zicht neemt. 

'> Eeen derde van de uit d e toepassing van dit a1'tikel voorÏ
spruitende uitga ven wordt door cen Staatstoelage gedekt. » 

In artikel 22 bis worden de alinea's 1 en 2 v(l]gt aan{l'e
vuld: 



r 
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« De wedl.iwen die :tieh onder de vereisehte voorwaarden 
bevin<l1m om de bij artikels 21bis, alinea 2, en 21quater van 
ndeze wet voorzienen vergoeding te genieten, hebben reeht ... 

» In geval de bij artikel 21bis en 21 quater bedodde wedu
wen vcrst.oken zijn van het voordeel àer in die artikels vermeldc 
vergoeding om reden ... » 

E en nJs volgt luidend artikel 23ter inlassehen : . 
« De bij artikels 21, 21bis, 21ter, 22, 22bis, 23 en 23bis vonr

ziene voordeelen wo1Xl.en sleehts toegekend indien de eehtgenoot 
of de vader werkelijk gedurendc ten miuste een jan.r in een 
onder dP. wet vallend bedijf werkzaam is geweest. 

» 7,ij worden toegekend zonder voor waardc van dienstduur, 
ingeval de echtgenoot of de vader aan <le gevolgen van een 
arbeidsongeval overleden is. » 

In artikel 24 : 
1° De tweede alinea als volgt "ijzigen 
« Desnoods wordt haar een pensioenbijslag verleend ten 

laste van hct Nationaal F onds, gelijk aan het verschil tnsschen 
het pensioen en de som van 3,000 frank, ingeval het pensioen 
dat hedrag niet moeh bereiken . » 

2" Tnsuchen <le 2• en de 3° alinea, den voegenden t ckst inlas
sc.hen; 

« Ingc·val het pensioen <lat bcd1·ag van 3,000 :frank over
sehyijdt komt het overschot aan het Nationaal Fonds toe. » 

3° De vroegere alinea 8 als volgt wijzingen : 

« Voor de weduwen van vreemde naiionaliteit. die de voor
deelen ten last van den Staat niet mogen genieten , wordt de 
som van 3.000 frank op 2,040 frank teruggebraeht. » 

4° Oe Jaatste alinea vervaugen als volgt : 
« Noehians wat betreft de we<luwen der kraetens ariikel 36 

of 36 bis van deze wet gepensionueerde werkJ ieden , wordt hun 
pensioen verminderd met 100 frank, per jaar dioust van den 
eehtgennot, <lat outbrekt om het getal van dertig jal'en te volle
dige11 , zonder dat hun pensioen, echte1'. mincler dan 2,100 frank. 
mag hedragcn. 

» Ter zake -van de wednwen van vreemdc nationaliteit wier 
echtgenoot was gepensionneer d krachtens artikel 36 of

1 

36bi~ 

~ I 

r 
i 

Il 
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van deze wet, wordt haar pcnsioen verminderd met 68 frank: 
per jaar dienst van den echtgenoot , <lat ontbreekt om bet getal 
van dcrtig jaren te vollcdigen. 

Ait. 25. - a) H et 2° als volgt aau vullen : 
» 2° Dat de echtgenoot op het oogenblik van ... of dezc wet, 

of afgedankt tengevolge vm1 de eeonomisehe erisis of van het 
opgeven van het bedrijf wa:n;n hij werkte : 

b) in fine bijvoegeu. 
De in bovenbedoeld aJ"ti kcl voorzienc voordeelen vaar de 

wedmvcn van de kra.chtens de artikelen 36 of 36bis gepen
sionnemx:le werklieden, worden verleend aan de weduwe van 
een mijnwerker, waarop de wet van 30 December 1924 of 
deze wet toepasselijk waren, wanneer zij ten volle den leef
t ijd van 60 jaar bereikt heeft, onder ·ae driedubbele voor
waarae : 

» r dat de <'Chtgenoot ten minste gcdurende twintig jaar 
werbaam was in aan de wet onderworpen nijve:rheidsbedrij
ven; 

» 2° <lat de weduwe gehuwd zij geweest met een mijnwer
ker, gedurende t ien jaar, zelfs door opeenvolgende huwelijken ; 

» 3t <lat de echtgenoot, op het oogenblik van het overlijden, 
werkzaam was in aan de wet onderworpen nijverheidsbedrij
ven, of in het bezit van een invaliditeitspensioen verleend 
krachtens de wet van 30 December 1924 of afgedankt ten ge
volgen van eeonomische crisis of van stillegging van het. bedrijf 
waar hij werkzaam was. 

» Wat cehter de weduwe betreft van hierboven bedoelde- alge
danktc werklieden, wordt vereiseht <lat de eehtgenoot overle
den zij voor .het verstrijken van een termijn van vijf jaar, aan
•an<>' nemcnde op den datum zijner afdanking. 

' 0 

»ne in de laatstc alinea van artikel 21 van d~ze wet bedoelde 
weduwen bekomen, op haar zestigste jaar , het genot van onder
havig ai1ikel, ter vervanging van het overlevin~pensioen en 
van de toelage van de algemeene wet op de pens10enen en van 
de toelage voorzien bij artikel 21bis van deze wet. 

» De weduwe die hertrouwt verlies haar recht op het genot 
der vnordeelen voorzien bij dit ar tikel ; zij herkrijgt haar rccht 
in geval van nieuw weduwschap. » 

0 
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In artikel 26, het begin als volgt wijzigen : 

« Het voordeel ·voorzien bij artikel 21, 6° alinea, en dat voor
zien ten Jaste van hct Nationaal Fonds bij artikels 21bis ·en 
21qu:i ter mogen slechts verleend worden indien ... » 

· Ti1 arlikel 27, alinea 3 wordt ' als volgt gewijzigd : 

« Een perÎ.sioenbijslag ten laste van 'het Nationaal Fonds, 
gelijk aan het verschil tuschen de vorenvermelde vergoecî"ing 
ten laste van den Staat en de som van 3,000 franl{. » 

De volgende eindalinea wordt er aan toegevoegd : 

« De weduwen die hertrouwen verliezen hun rechten op de 
bij dit artikel voorziene voordeelen ; zij verkrijgen die reehten 
terug ingeval zij opn.ieuw weduwe worden. » 

In artikel 29, in de 4° alinea, het getal « 780 » vervangen 
door het getal « 840 >>.. 

Aan artikel 30bis de volgende eindalinea toevoegen : 

« fn afwijking van de bepalingen der wet van 4 Augustus 
1930 op de gezinsvergoedingen, wordt het Nationaal Fonds in 
de plaats gesteld van ' de gerechtigden op de bij die wet voor· 
.ziene voordeelen ingeval de belanghebbenden zelf de toeken
lling van de gezinsvergoedingen waarop zij mogen aanspraak 
maken niet aanvragen. » 

« In afwijking van de bepalingen der wet van 4 Augustus 
1930 op de gezinsvergoedingen, wordt het Nationaal Fonds in 
de plaats gesteld van de e;el'echtigden op de bij die wet voor
ziene voordeelen ingeYal de blanghcbhenden zelf de tqeken. 
ning v'an de gezinsvergoediugm1 waar·op zij mogen aanspraak 
ma ken niet aanvragen. » 

In artikel 31 worden alinea 's 2, 3 en 4 als volgt gewijzigd : 
-« Daarbij geniet h.ij een jaarlijksch aanvullingspensioen, ten 

lasie van het Naiionaal Fonds, gelijk aa.u het verschil tusschen 
het in rl c> volgende tabel aangeduid bechag, dat met zijn geval 
overeenstemt, en de verschillende voordeelen clie hem worden 
toegekend uit hoofde van de verplichtc stortingen gedâan krach
tens een der verzekeringswetten, de bij artikel 20 voorziene 
bijevoegde renten uitgezonderd, maar eventueel er in be-
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cle ouderdomsrentc op 65 jaar gevestigd ten bate van grepen u . . . 
de echtgenoote krachtens een der verzekermgswetten, de b1J 
artikel 20 voorziene bijgevoegde renten uiti:,azonderd, maar 
eventuecl er in begrepen de oudrdomsrente op 65 paar geves· 
rigd ten hate van de echtgenoote lu·achtens stortingen door 
cien cchtgenoot onder het stelsel der wet van 30 December 
1924 g~aan : 

» 5 ioo frank voor de gehuwde belanghebbenden die niet 
' mecr werken ; 

» J .008 Ùank voor de belanghebbenden die ongehuwd, we· 
duwn;1ar of uit den echt gcscheiden zijn en niet meer werken. » 

fo artikel 31bis worden de alinea's 1, 3 en 4 door de vol
gende hepalingen vervangen : 

« Bij afwijking van ar tikel 31 wordt het bedrag van het 
pensioen, bij dat artikel voorzien, ten bate van den gehuwden 
arbeider die niet meer werkt, op 6,300 frank gebracht voor 
den hefanghebbende die krachtens artikel 31 als ondergrondsche 
arbeider wordt gep~nsionneerd. » 

» T-Tet bedrag van het pensioen, voorzien bij artikel 31 voor 
de arbeiders die ongehuwd, weduwnaar of uit den echt geschei
de~ ~ijn en niet meer werken, wordt op 4,308 frank gehracht 
voor den belanghebbende 9.ïe krachtens dit artikel als ondel'-
grondsclle arbeider wordt gepe~~ionn_eerd. . . 

Ilet verschil tusschen het b1J art1kel 31 voorz1en pe11s1oen 
en» het in de vorige alinea voorzien pensioen, namelijk 300 
frank, wordt door den Staat gedragen. » 

Artikel 31ter wordt door den volgenden t ekst v_erv:mgen : 
TT r de aepensionneerde mijnwerkers, van vrcemde natio-« 1 OO >:> 

3 
b" . 

1. <lie van de bepalingen van artikels 31 en 1 is gemeten 
na üen, d d l t 1 · nspraak mogcn ma ken op e voor ee en en aste en aeen aa • 04 0 

d C'itaat worden de sommen van 5,100, 4,008. 3,5 , 
van en ;:i ' ik ls 31 31b" OO 6 300 en 4,308 fran k, in gezegde art e en . IS 2 4 

' J '.'d onderscheidenlijk teruggebracht op 2,400, 2,058, aangeC1ll1 , 
1,350, 1 ,OSO, 2,808 en 2,052 frank. » 

Artikrl 32 wordt door den volgenden tekst vervangen 
·c d mi·J·nwerker <lie onder de wet van December 1924 « e ere . 
d deze wet viel en die het werk heeft verlaten tengevolge of on er 
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van cen ziekte die een ongeschiktheid tot normal werken, in 
et!n onder de wet vallend bcclrijf, voor gevolg heeft, bekomt 
ten lastc van het Nationaal Fonds een invaliditeitspensioen 
waarv:m het bedrag als volgt is vastgesteld : 

» 1" Gehuwde belanghebbenden, ondergrondsche arbeiders : 
210 frank per jaar dienst indien zij bewijzen ten mlnste vijftien 
~~~r als ondergi;ondsch arbeider werkzaam te zijn geweest, en 
170 frank per jaar dienst indien zij be-vvijzen minder dans vijf
tien jaar ais ondergrondsch arbeider werkzaam te zijn geweest; 

» 2~ Gehuwde belanghebbenden, bovengrondsche arbeiders 
of arbeiders die ondergrondsch en bovengrondsch wcrk llebben 
ve'rricht, maar geen twintig jaar dienst als ondergronder tel
len : 170 Û'ank per jaar dienst; 

i 
» 3° Belanghebbenden die ongehuwd, weduwnaar of uit den 

echt ~c>scheiden zijn, onclergrondsche arbeiders : 143 fr. 40 c. 
per jaar dienst, indien zij bewijzen ten minste twintig jaar als 
ondergron<ler werkzaam te zijn geweest, en 133 fr. 60 c. per 
jaar dienst indien zij bewijzen minder dan twintig jaar als 
ondel'gronder werkzaam te zijn geweest; 

» 4° Belanghebbenden die ongehuwd, weduwnaar of uit den 
echt gescheiden zijn. bovengrondsche arbeiders of arbeiders 
die onde1·grondsch en bovengrondsch. werk hebben verricht, 
maa1· gren t.winting jaar clienst als ondergronder tellen : 133 
fr. 60 c. per jaar dienst. 

» De ùelanghebbenden die als ondergronder en als boven
gronder hebbcn gewerkt, moeten bij het indienen van bun 
aanvraag hum verlangen te kcnnen geven tot het verlfrijgen 
van CPn pensioen berekend 'tzij nanr rato van hun diensttijd 
als ondergronder, 'tzij naar rato van hun geheelen diensttijd 
(ondergrond en bovengrond). 

'> R et maximum van elk invaliditeitspensioen wordt bere
kend op <len voet van dertig jaar dienst. 

» Het ;jaarlijksch bedrag van bedoeld pensioen mag evenwel 
niet lagc>r ûjn dan 3,200 frank. 

» Dit bedrag van 3,200 franlc wordt teruggebracht op 2,560 
frank, voor de bclaanghebbenden van vreemde nationaliteit. 

~ 
l 

' 1 
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» fT et bij dit artikel voorzien pensioen wordt evenwel slechts 
,-erlr•:wl indien navermelde voorwaarden van leeftijd en dienst
tijd :ôjn vervuld : 

» J)c belanghebbende beneden 40 jaar moet bewijzm dat 
hij ten minste tien jaar werkzaam is gcwest; 

» Die yan 40 tot 44 jaar, moet bewijzen dat hij ten minstc 
twaa.Jf jaar •verkzaam is geweest; 

» Die van 45 tot 49 jaar, moet bewijzen dat hij ten minste 
yj jftien jaar werkzaam is geweest; 

» Die van 50 tot 54 jaar, moct bewijzen dat hij ten minste 
achtticn jaar werkzaam is geweest; 

» Die boven 55 jaar, moet bewijzen dat hij ten minste twintig 
jaar wcrkzaam is geweest. 

» Wanncer de blanghebbende beurtelings in de Helgische mij
nen en 111 de mijneu gelegen in een land waarmee in zake 
mijnll"t.:rkerspensioen een conventie werd afgesloten, heeft ge
wcrkt, komen zijn diensttijden in de mijnen van dat land in 
aaumerki.ng voor het berekenen van de vorenvermelde dienst
minima, <loch het bedrag van het invaliditeitspensioen wordt 
slechts Yastgesteld volgens den diensttijd in de Belgische mij
ncn, r.n zulks zonder te letten op de vorenvermelde minima 
van 3 200 en 2,400 frank. 

>> Het voordeel van de bepalingen van dit artikel wordt 
slcchts ycrleend indien de aanvraag wordt ingediend binn~n 
den tel'mijn van twee jaar van den datu.m af waa:~p de arb~~d 
in de mijn of in een onder de wet vallend bedriJf, werkchJk 

ophourlt. · 
» Vorenvermelcle termijn van twee jaar is ook van t~iepas-

. 001. de aanvnrn:en die van 1 Janual'i 1935 af werden inge-smg v ~ 

diencl. . b - 1 d t H t invaliditeitspens10en egmt te oopen van en eers en 
da; '1; c1er maand v~lgen~ op die waarin de belanghebbeude 

• • 11, .... aag heeft mgediend. 
ZIJTI ail • L 

· » Oat pesioen mag aan tlen belanghebbende outtrokken 

d . 11neer ziJ"n persoonlijk werk, van welken aard het 
wor en ''a · 

k Zl
·J·n meer dans 450 frank per maand oplevert. oo moge · 

J dergeliJ"k geval zal het invaliditeitspensioen echter t.erug-
» ·11 d a· h dt rnorden aan. den belanghebben e 1e op ou meet· gegd1en .. 
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dan 450 frank per maan<l te ver<lienen, indien hij bewijst dat 
het rloor hem geleverd \Verk, de medische con clusies, die de 
bevorg-dc i.nsteilingen er toe hebben aan~ezet hem het voordeel 
van clat pensioen te verleenen, nit ongeldig maakt . 

» De beheerraa.d van het Nationaal Fonds mag, bij door 
koninkli j k bcsluit goedgekem·de verordcning, . het in de twec 
Yoorgaande alinea 's aangeduid bedrag van 450 frank wijzi gen. 

« De wijze waarop de ongeschikthend tot werken wordt vust
gesteld en gecontroleerd , wordt bij koninklijk besluit vastge
steld . 

)) Tcn einde aan elki:in invalide die, krachtens artikel 33 of 
a1tikd 33bis dezer wet, geen aanspraak op h et ouderdomspen
sioen kan maken, toe te laten, wanneer hij den leeftijd van 65 
jaar bereikt, de bij de algemeene pensionwet voorzicne Staat
stegemoetkoming te genieten, stor t het Nationaal Fonds jaar
lijks in de AJgemeene Spaar-en Lijfrentekas ten bate van den 
belanghehbende, de geringstc bijdrngen ·vastgesteld bij artikel 
26 van bedoelde algemeene wet. 

» Die stortingen worden van het bedrag van het invaliditeits
pensincn afgetrokken en worden gedaa.n op een rekening· door 
de Algrrneene Spaar- en Lijfrentekas geopend op naa m van 
a.en belanghebbende, bij toepassing van de algemeene pen
s10en,11et. 

>: ~001: de belanghebbenden die bowijzen <lat zij ten minste 
~wmt1? J:iar dienst tellen, wordt jaarlijks op hun mijnwer-
1'ersre!rnmng een storting van 144 frank gedaan waarvan 50 
f~~nk op de mijnwerkersrekening der AJgemee~e Spaar- en 
LiJfrP.ntekas en 94 :frank in het « Fonds voor aanvullende ren
ten '> van het Nationaal F onds. 

» 1)e in valide die tot het genot van het ouderdomspensioen 
wordt toP.gelatcn b ·J· t · 

. • . 1 oepassmg van de algemeene pcnsioen-
:vet .. ~emet, m vcrvanging van het invaliditeitspensioen, een 
JaarliJksrhc t:oelage gelijk aan het verschil tusscben het be
clrag van het mvaliditeitspensioen en cl't h t 1 t k d 

. i van e mm oe()'e en 
ouderdomspens1oen. 0 

« '?e v~orga:1nde . . bepaling is insgelijkes van toepassing voor 
den mvabde die, b1J het van kracht worcJe a· b . 1" 

.1 n van le epa m g, 

1 
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het nuderdomspensioen geniet krachtens de algemeene pen

sioenwet. 
. » Noclttans. indien de toepassing der voorafgaande bcpalin

O'en . 13en ve1~indering meesleept van het totaal bedrag der 
~erleendc Yoordeelen, wordt het genot van een jaarlijkseh toe
lllge van 1,200 frank, voor rekening van het Nationaal Fonds, 
ten gunstc- van den belan hebbende, gehandhaafd. 

» Voor de uitkeering van het kra<>htens alenea 1 van dit 
mtikP.1 verleend invalidi teitspensioen. geniet het Nationaal 
l.<'ondf; y:111 de krachtens de bepalingen der wet van 5. Mei 1912 
aan de c::rkende mutualiteitsverbonden verleende Staatstoeht-

gen. 
» H et genot van het invaliditeitspensioen wordt slechts ver-

leend na.11 den werlnnan die ten minste vijfhonderd werkdagen 
heeft gea rbeid, gedurende de twee jaar die de ziekte, oorzaak 
van de invaliditeit, voorafgingen . 

» 7,ijn in de vijfhonderd dagen begrepen, de dagen werk
loosheid wegens ziekte of arbeidsongeval, voor welke de bij 
artikel 7 Yan ùeze wet Yoorziene stortingen werden gedaan. 

)) De hierboven voorûene periode van vijfhonderd dagen 
wordt verlengd met den duur tijdens welken de werkman van 
alle mijnwerk werd ver wijcler d gehouden, wegens omstandig
heden cl iP collcctieve afwezigheid in de mijn hebben veroor -

zaakt. 
» Dit ,-0 ordeel wordt in geen geval verleend aan den werk-

man ~lÎC' op het oogenblik dat hij werkelijk ophield in de mijn 
tfi werkeu, der lceftijd van 60 jaar heeft bereikt. » 

Bij artikel 33 cen nieuw aldus iudend a.linea 3 inlasschenl 

tusschcn alinea's 2 en 3 
T. dien hij van de bij artikel 32 voorzi.ene voordeelen niet 

(( .ul i· "k 
· t ÎJ·n de bepalingen van dit artikel 33 slechts toepasse lJ gemc . z . d .. 

. de pensioenaanvraag brnnen en term1Jn van twee 
JllZOO\'P.l' 
· • 1. i·ekenen van den datum af, waarop belangbebbende 
J381 . e . . - d . d' d 
nphield werkrlijk m de m1Jn te werken, wer mge. ien . » 

Een artikel 33bis invoegen, lui âende als volgt : 

« Tcdcr ·werkman, hou.der van een invali.diteitspensiocn, in 
· an ar·tikel 32 van <leze wet op den grondslag van tocpassmg v · ' . . . 

· t .. 10t negen en twint ig j•1ren mijndienst, verkr1Jgt vaar twin .1g · 



602 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

goed onderscheidenlijk op 60 jaar en op 55 j aar, het bij arti
kel 36 van deze wet voor zien ouderdomspcnsiocn, N1der·schei
denlijk voor de bovengrondsche en voor de ondergrondsche 
werkl iedcn. 

» Het genot van onderhavig artikel wordt verleend aan de 
belanghehbenden die, op den datum van 1 October 1937, niet 
den Ieef t ijcl van 65 jaar hebben bereikt. » 

In ar tikel : 34 : 

1° In d <' 2' alinea, het woord « arbeidsongeval » vervangen 
door « ongeval »; 

2° De volgende slotalinea toevoegen : 

« Voor de slachtoffers van andere ongevallen dan d ie tij
dens den a rbeid overkomen, worden de wijzen van verleening 
der in artikel 31 voorziene voordeelen bij koninlùijk besluit 
gcregcld. » 

Artikel 35 wordt vervangen door wat volgt : 
Zullen de werlqieden en de weduwen die, op 30 September 

1937, krachtens bepalingeu van artikel 35 der wet van 1 Au
gustus 1930, ingetrokken dooL' <leze wet, een gezamenlijk pen
sioen genieten van een hooger bedrag dan het geheel der voor
deelcn <li e: hun, van de:zen datum af,· knnnen t oegckend wor
den, het flenot behouden van een pensioen (J'elijk aan hetaeen 

. • , , b 0 

ZIJ voor 1 October 1937 genoten. » 

Artikel 36 wordt. door de volgende bepalingen ver vangen : 

« In afwijking van <le artikelen 20 en 31 ma()' ieder arheider 
die a.an de wet van 30 December 1924 of ~an deze was onder-
wor en · d · J • · h · · ~. m 1e1: I~J et bew1Js van minstens twint ig jaar wer-
kele1,1 ken ~rbe1.~ m de onder de wet vallende bedrijven lever t, 
o~dersche1denhJk op den leeftijd van 60 j aar en van 55 j aar, 
z1.Jn r~chten ~~ten ~elden op de uitbetalling van, de voor deelen, 
die u1t de b1J a r t1kel 14 voorziene capitalisatie voor tYloeien 

» H.ij geniet hovendien van de verhooging van de oudE:rdoms~ 
rente ten l~ste van den Staat in de bij deze wet O'evoeO'cfo 
tabel I voorz1cn . 0 0 

» Wanneer het pensioen, al de voordeelen omvattend d ' 
hem krachtens ee:n ve1·zekeringswet worden 1 d, 1 ' ie 

d d vor een iet op 
ver er voJgen e tabel aangeO'even bedrag n1· t b ·1 t d J 

o e er e1 t , wor t ict 
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voor rekening van het Nationaal Fonds ten beloope van dit 
bedrag aangevuld : 

» 1° Gehuwde belanghebbenden, ondergrondsche arbeiders, 
die net meet· werkeu : 210 frank per dienstjaar, waarvan 
25 frank ten laste van den Staat ; 

» 2° Gehuwde belanghebbenden, bovengron<lsche arbeidcrs, 
die niet meer werken : 170 frank per dieustjaar; 

» W BeJanghebbenden, vrijgezellen, wedmvnaars of uit den 
ccht gescheiden ondergrondsche arbeiders, die niet meer wer
keff : fr. 143.40 per dienstjaar , wanr van fr. 18.40 ten laste van 

den Staat; 
» · 4° Belanghebbenden, vrijgczellen, weduwnaars of uit den 

echt gescheiden, bovengronclsche arbeiders, die niet meer wer
ken : fr. 133.60 p cr dienstjaar. 

» Die bedra()'en van 210, 170, 143.40 en 133.60 frank, worden 
respectieveljjk

0 

tot 115, 11!5, 80 en 80 frank per dienstjaar her
Jeid, zoo de belànghebbenden nog werken. 

» Opzichtens de blanghebbenden die tot een vreemde natio
naliteit behooren en die geen aanspraa.k kunnen maken op de 
voordeelen ten last e van den Staat , worden de ùedragen van 
210 170, 143.40 en 133.60, 115 en 80 franlc resp ectie-yelijk tbt 
95, 

1

80, 55, 55, 45 en 35 franlc heileid. 
» H ct bedra(J' van het pensioe11 toegekend, in toepassing van 

onderhavig ar~ikel, aan de niet. meer ar~eidende verkli;<ien , 
· t mindcr z.ijn dan 3 200 fra uk. Dit bedrag van 3,200 mag me 

f 1 rdt Op 1 290 frank tern~irebacht door de belan gheb-ran \: wo ' ~ 

bendrni van vreemde nat ionaliteit. 

D · t meer arbeidende belanghebbenden , gepensionneerd 
» e me . d h · 

J • ndsche werkl ieden in tocpassmg van on ('J' aVlg als onoer g10 . . . d 
. 'k l d ' b wiJ'zen insgeh JkS te hebben gewe1kt aan e opper -
ar t1 e , lC e bed · · b I 
lak d aan de wet onder worpen l'lJVen , e rnmen, v te van e • . . 

d b P den leeftijd van 60 Jaar , een pens10entoeslag aaren oven , o 
b 1 d 1 ells de biJ. bovenstaaude 2° en 4° bepaalde bedra-

erc rnn vo g . . · 
•roor elk J·aar bovengrondschen d1enst . gen, , . . 

· E ht 001. de vaststell'in g van het bedra,g van d1en pen-» j c er, v . . 
. . 1 ·8 dm·ti(J' J· aar hei totaal van <le m aanmerkm g te 

sioen toes ag, 1 ° · · d' 
d 'O'J'Ol1dscJ1e en bovenoTondsche m1Jn iensten . nemen on e1., o 
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» H et voordeel van de bepalingen van dit artikel wordt 
slechts verleend, op voorw:iardc, dat de belanghebbende werkte 
in aan deze wet ondenvorpen ~cùrijven, gedurende minstens 
zes jaar, 1ijdens de laatstc tien jaar. die den datum van het 
ophouden va n het mijnwerk voorafgingen e11 dat dit wrrk ge
regel<l en 1101mal werd uitgevoerd geclurencle het jaar dat dit 
ophouden van het werk voorafgingi. » 

In :ntikcl 36bis : 

l" De al inea 1 doen luiden als volgt 

(( Ieder arbeider, die voor den leeftijd van het pensioen we
gens eeu economische crisis of hct stilleggen van de exploi
t atie waarin hij werkzaam was het werk in de mijn hecft moe
ten staken, kan, wanneer hij vermelden leeftijd heeft bereikt 
en indien hij cr van laat blijken minstens twintig jaar in de 
onder de wet vaUende nijverheiclsinrichtingen te hebben ge
"·erkt, met. de bij artikel 36 yoorzienc voonleelen worden be
gunstigd. » 

2° A.linea 2 is ingetr okken. 

Bij ariikel 39bis, alinea 3 intrekken. 

Artikel 55 wordt als volgt ge~v ijzigd 

1° De J • alinea vervangen door de volgende bejalingen : 

« Het Nationaal Fonds neemt de verplichting op zich volgens 
de bij koninklijk besluit. te bepalen regelen, aan de wegens 
gevorderden leeftijd gepensionneerde mijnwerker s, alsmede 
aan de weduwen van mij nwcl'iœrs gepensionneerd wegens ge
vorderclen leef tijd. alsmede aan de weduwen van wegens gevor
derden lrefti j d gepensionneerde mijnwerkrs of. van wcrldie
den die, op t' oogblijk van hun dood, de voorwaarden ver 
vulden om het ouderdomspensioen te genieten, jaarlijks kos
teloos 3,400 kilogram stee11kolen te verschaffen. » 

2" Alinea 4 als vogt aanvnllen : 
« Zij wol'den in beginseJ slechts toegestaan tot een beloop 

van GO t. h . aan ... » 

3° Aan ulinea 4, den volgenden tekst toevoegen : 

« E en koninklijk besluit zal de toep~ssingsvoorwaarden van 
voorafgunde bepaling regelen en de afwijkingen bepalen die 
er aan kunnen toegebracht wo1·den. » 
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4• De bepalingen van de alinea 's 5, 6, 7 en 8 van artikel 55 
worden ingetrokken. 

Bijzondere bepalingen. 

l. Do bepalingen van deze wet worden op 1 October 1937 

van kacht . 

2. De regeering is er toe gemachtigd de verschillende wette
lijke hepalingen betreffende het pcnsioenstelsel der mijnwer
kers te coordineeren. 

Kondigen de tegeuwoordige wet af, bevelcn dat zij met 's 
Lands zegel bekleed en door den M (Jnitettr bekendgemaakt 

worde. 

Gegeven te Brussel, den 25" Juni 1937. 

De Minister van Arbeid 
Van 's Konings wege : 

en Sociale V oorzorg. 

A. DELATTRE. 

LEOPOLD. 

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld 

De Minister van J ustitie, 

V . de LAVELEYE. 



60n ANNALES DES MINE S DE BELGI QUE 

BETAALDE VERLOFDACEN 

2 Juli 1937. - Koninklijk besluit tot b 1• : 1937 d · epa ang, voor het Jaar 
' _van e spec1ale toepassingsmodaliteiten der wet van 

8 Juh 19~6 op de (aarlijksche betaalde verlofdagen in 
het machanebouW'bedrijf, ' 

LEOPOLD III, K onin•7 ùer BelO'en 
.Aan allen, tegenwoordig;n en ioeko~cndcn H ·1 , ei. 

Gelet op de wet rnn 8 Juli 1936 betreffende de . . . . 
be~aalàe verlofdagen en inzonderheid op artikolen J ~ar~Jksche 
lmdE>n<l als volgt : • en 5, 

O' « Artik~l 2. -· De leden van het personeel in de bij voor· 
l:>aand ar t1Jrnl bedoelde ondernemin"'cn en int richti"'en ·k 
zaam J1cbbe11 , , . di o o '"e1 -
~) e n . '. .na een Jaar ·enst bij denzelfden· werkgever, recht 
l e Jaarli.1 ksch bc1aald -verlof van minst&ns zes da()'en 
» d De t_~epassingsmodaliteiten betreffende de vcrÎof<laO'en 

wor en b1J koninklijk besluit bep aald. 
0 

» Artikel 4 - De K . · 
Raad verœad~rde M' .. otnmg mag, op de voordrach t van de in 
. .., uns ers, voo1· de belan O"h bb d d . 

linssingen verplichtend k d o ~ .en en c bes-
aan aenomcn en waarb'. ma den oor de par1tau e commissies 

,., 1J wor en voorzi 't · · 1 ft · · 
van meer dan zes dage 't . . en ZlJ ver o ern11Jnen 

d
. 1 n , ZlJ een andere ve d 1· d a 
ie •Œachtens artik l • 9 r ee m g an eze.. 

h 
e en "' en 3 wera vasta t ld f ' .. 

et verlecnen van verlof te. . . oes e o tzJ1 zelfs 
fJan deze hepaald bij artik~l~Jnen oncler ander e voorwaarclen 

» H ij mag evenecns op de · 
gaderdc Ministers d~ voorclracht van de in Raad ver-

. ' overeenkomsten i · ht d 
gesloten in de par itaire co . . verp ic en maken . 
van de bepalin"'en d . mm1ss1ez betreffende de toepassin <l" 

o eze1 wet op d . o 
sen van ondernem1·n pro uctietakken en aan r eek-

gen we<7ens fk l 
ondE>rworpen. 0 ar 1 e 1 aan deze wet niet 

» Artikel 5. - Tijdens den o·an 
zal de blanghebbenclc ziin ,., schen duur van het verlof 

, " gewone bez ld" . 0 igm g ontvangen be-

1 
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r ekcnd volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen » ; 
Gelet op het koninklijk besluit van 14 August.us 1936 tot 

bepaling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van be-

dor.lde wet; 
Gelet op de ber aadslaging van het _ at.ionaal P ar itair Comi

té. van het maehine1.Jouwbed1·ij, en inzonderheid op het akkoord 
getroffen omt ren t de toepassing voor het jaar 1937 van de 
voorschif ten van vermelde wet dd. 8 Juli 1936 ; 

Gelet op het vr oeger uitgebrachte advies van den H oogen 
Raad van arbeid en sociale voorzor g; 

Over,,·cgen de dat. o~ 7 April 1937, in den schoot van het 
Na tionaal Paritair Comjt r van het machinebouwbedri jf een 
overeenkomst wer d gesloten, waarbij de normale r egele11 van 
toepassing van de wet van 8 J uli 1936 alsook van het konink
lijk besluit van 14 Augustus 1936, betreffende het j aarli jkseh 
betaald verlof voor het loopende jaar, worden gewijzjgd : 

Ovcn"egende dat er aanleiding toe bestaat de <lienaanguan
de door de paritaire comrnissies getroffen beslissingen, die op 
ver chillendc punten van de uitgevaardigde algemeene regelin~ 
afwijken yoor de belan ghebbenclen verplichtend te maken, 
over eenkomst ig artik:el 4 der wet wa arvan sprake; 

Op éle yoordracht van Onze in Raud ver gaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. -- Bij afwi jking van de algcmeene regleme~teering 
het rcffencle de jaarli jksche betaal<le verlofdagen,- worden de 
cloor het. Nationaal P aritair Comité van het maehinebouwbe
dri jf in de ver gaclering van 7 April 1937 getroffen beslissingen 
ve; plichtend gemaakt voor al do blang·hebbenden die tot be
cloel<l bedrijf behooren en van vermeld comité afhangen. 

Ar t. 2. _ Onverminderd de toepassing der bepalingen Yan de 
"·et éld. 8 Juli J 936 alsook van het koninklijk besluit dd, 14 · 
.Angnstus 1936, ivar1rvan bij bovenvcrmelde hcslissing niet wordt 
afg~wekcn, zol r eneclenbepaalde speciale r egeling- voor 1937 
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t~.epassclijk zijn in de nijverhe1<l waarvan sp rab>. die r.;•me
hJk de volgendc ni jverheidstakken omvat : 

1° Smelterijen van ijzer, gietijzer, brons of andere ijzervrije 
metalen; 

2° Staalvormgieterijen; 
3° Boutenfabrieken, schrocvenfabrieken draadtrekkerijen en 

spijkerfabrieken; ' 
4° Smidsen; 
5°. Kopérsla.gerijen en ketelmakerijen, bruggen en irestellen. 
6° M t . al · b ' i a eria en mtrusting voor spoorwegen en trams; 
7° Scheepsbouw en rivierscheepsbouw ; 
8° Krachtma.chines; 
9° Werktuig- en landbouwmachiues · 

10° Automobiles, rijwielen en vliegm~chines; 
11° Wapens en ammunitie. , 

12" Electrische machines en . uitrusting, radio en kabelfabrie
ken; 
13° J uistheidsmateriaal . 

' 140 l\!Ietalén verpa.kking en blikslagerijen . 
15" Machinale werktuigen die niet specia~l werden vermeld 

en anderc metaalb ki ewer ng, met inbegrip van goudsmederij. 

1. De werklieden wer·l · d · · . czaam m , e 111Jvcrhe1d waarvan sprake 
b~bben recht op een aantal Yerlofdagen bepaald naar verhou-
dmg t'ot den duur van hun a.an wezigheid in d d -
en dit overeenkomstig volo-ende tabel . e on ernemmg, 

d 
Van 3 maand. en 1 d~ tot 6 maa~d. aanwezig 

agen. · 3 verlof-

Van 6 maand. en 1 <lag tot 8 maand aa . 
dagen. · nwezig. 4 verlof-

Van 8 maan<l. en 1 daa tot 10 d . dagen. b maan . aanwez1g. 5 verlof-

Van 10 maand. en 1 dag tot 1? 
dagen. ,_, maand. aanwezig. 6 verlof-

2. Voor de toepassing van boven t 
van de aanwezigheid van den ·l s aanden r egel zal de duur 
J1et bl"k wei rn1an word ' oogen 1 van het coll e t" f en vastgesteld op 
verlof wordt toegekend totc J~c t v~rlof of, indien individueel . 

' e emdc del' perio,le 
1,1 waarover 

,· 

·t\ 
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het verlof bij beurten wordt gcgevcn. Voor het verlof van 
1937 client er geen rekening mcer gehouden met de na deze data 

gelcverde prestaties. · 

3. De afwezigheid wegens ziekte of ongeval, de door den 
werkgever toeglaten afwexigheid en . de niet vooraf door den 
werkgever toegelaten afwezigheid clie is gerechtvaardigd <loor 
ovcrmacht of door een aan den wil van den werkman vreemde 
oorzaak, worden als werkelijken arb<'id beschomnl 

Hetzclfde geldt niet wat betreft de eigenlijke onvrijwillige 

werkloosheid. 
4. ·ne bezokliging verschulcligd voor elken verlofdag client 

gelijk te zijn aa.n het gemiddeld 10011 verdiend voor een nor
male urbeidsdag in den loop der drie maanden die deze voor
a.f aaan waa.rin het verlof wordt verleend. 

"' · Delle bezoldiging dient te worden vereffend cvp den eersten 
aewonen betaaldag na het verlof. 
b 

5° Het Yerlof <lient te worden verleend tusscben 1 Mei en 
30 Septcmber indien hct bij wisselbeurt, en tusschen 15 J uni 
en 30 September indien het collectief wordt verleend. 

In het eei:io zooals in het andore geval mag de verlofperiode 
hij uitzondering worden verlengd tot 31 October. 

6. 1\fogen nochtans gedurcnàe de periode van het collectif 
~erlof aan den arbeid worclen gchouclen de arbeiélers belast 
met het uitvoeren Yan werkcn vau onderhouc'l, herstelling of · 
toezicht, ·de arbeiders van clen branclweerdienst en, over 't 
alacmeen. al de arbeiders waarvan de aanwezigheicl tijclens 
di~ dagen is vereiseht wegens den specialen aard van den dienst 

l " "lï Jiebben te verzekeren. 
01en ,, " 

Aan deze arbeiders client het verlof bij beurtcn te worden 

verleend tusschen 1 Mei en 30 September. 

7. Dit stelsel is toepa~selijk op al de arbeidcrs Yan boYenbe· 
clocldc ondernemingen, gebruikt voor het monteeren of plaatsen 
van de metalen of machi11ale toestellen. 

8. D it besluit betreft al de onder 11emingen behooœncl tot hot 
beclrijf waarvan sprake, welk ook het aantal of het beroep 
van de te werk gestelde personen weze. 
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Art. 3. - Onze Minister van Arbeid en Soc· 1 V . 
belast met de uitvoering van dit besluit dat rn ~ . oorzo~ li! 
treden op den dag der bekendmakin"' d·1a1·van m· zaden1nMwe:t g "' • oni eiw. 

Gegeven te Brussel, den 2" Juli 1937. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekening van al de Ministen) 

Î 
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BETAALDE VERLOFDACEN 

26 Juli 1937. - Koninklijk besluit. - Wet van 8 Juli 1936 
betrettende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten voor het jaar 1937 in de 
indlbStrie der, groeven, cementtabrieken en kalkovens der 
omstreken van Doornik. 

r,EOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomendeu, Heil. 

Gelct op de wet v;.n ~ J11 li 193l) betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 

luidend als vülgt : 
« Artikel 2. - De Icden van het personeel in de bij voor· 

gaand artikel bedoelde ondernemingcn en inrichtigen ,verk
;aam hebben, na één jaar dienst hij denzelfden "·erkgeYer, recht 
op een jaarlijksch betaald verlof van minstens zcs dagen . 

» De toepassingsmodaliteiten betrcffencle de verlof<lagen 
worden bij koninklijk besluit bepaald. 

» Artikel 4. - De Koning mag, op de voortlracht van de in 
R.aacl vergaderde Ministers, _ voot· <le belanghebbenden de bes-

' linssingen verplirhtend malien <loor de paritaire commissies 
n~genomen en waarbij worden voorzien 'tzij verlof termijnen 
vnn meer clan zes dagen, 'tzij een anclere verdeeling dan deze. 
rlie krachtens artikel en 2 en 3 werd vastgestcl<l of 'tzji %elfs 
het verleenen Yan Yerlof ter mij11cn onder andere ,·oorwnarden 
clan <leze bepaald bij artikel 2. 

» Hij mag eveneens, op de voordracht van de in Raad ver
œaderde Ministers, de overeenkomsten verplicbtencl maken. 
;esloten in de paritaire commissies betr~ffencle de toepassing 
van de bepalingen dezer wet op productietakkeu en aan reek
sen van ondernemingen wegens a1'tikel 1 aan cleze wet 11iet 

onderworpen. 
» Artikel 5. - Tijdens den ganschen duur van het verlof 

zal <le blanghebbendc zijn gewone bczoldiging ontvangen be
rekend volgens de regelen bij koninldijk besluit te bepalen »; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 Augustus 1936 tot 
bepaling van dé algeuieene toepàssingsmodaliteiten van be.:
doelde wet; 

Gelet op de beslissingen dd. 28 M.ei 1937 van de 'Parita.ire 
commissie <l.er groeven, cementfabrieken, kalkhovens uit de 
ornstreken van Doornik en inzonderheid op de over eenkomst 
getrof:fen wat aangaat de toepassing van de bepalingen van 
hedoelde wet dd. 8 Jlùie 1936; 

. 
Gelet op het vroeger uitgebrachte advies vah· den J-Ioogen 

Ra:Ld van arbeid c.:n sociale voorzorg; 

Overwcgende dat er ecn overeenkomst werc1 getroffen in 
den schoot van de paritaire commissie der groeven, cementfa
bieken kalkovens uit de omstreken van Doornijk, overeen
ko.mst waarvan de bepalingen de gewone regels van de toe
p assing van de wct van 8 Jnli 1936 wijzigen, alsrnede van 
het koninklijk besluit dd. 14 Augustus 1936 l•etreffende de · 
jaarlijksche betaalde verlof<lagen; 

Overwegende dat, OYereenkomst.ig- artikel -1 van bedoelde 
wet de voor de belanghebbenc1en, te d ien cin<le, door de pari
taire commissie getro:ffen bcslissingen en die op verschillende 
punten van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken die-
nen verplichtend gemaakt; . 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

. Artikel 1. -Bij afwijking van de algemeeJ?.e re"'lementee
rrng b:tr~ffend~ de jaarlijksche betaalde verlofdag;n worc1en 
à~ b~shssmgen m .zake dd. 28 M:ei 193"7, door <le paritail'e com
m1ss1e der groeven, cementfabrieken, kalkovens uit de omstr ek-
ken van Doornik getroffen verplichtend "'em·iakt . 1 d 

. ' o ' ' oor a e 
belanghebbenden die tot bedoeltle nijverheid hehoùren. 

Art. 2. - Onvermi.nderd de toepassino- van de be ai· 
d . o p mgen 
er wet van 8 Juli 1936 alsmerle va11 het koninklijk besl ·t 

14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen teo-en bll1 vban 
d ld J li · o evon e. 

oe . e Je~. us~m~e~, zal he~. volgend stelsel spcciaal vain toe. 
passt~1g ~~~~ ~n 1 e oelde lllJverheid wat betreft het toestaan 
van .1aar lJ c le Jetaaldc verlofdagen in het jaar 

1937 
: 

l 
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Elke arbeider hebbende op 21 J uli 1937 ~en minste vijf en 
twinting dagen dieust in be<loelde industr ie heeft recht op 

ecn betaal<l ·verlof. 

t1 U ' het Yerlof ,vordt voor ieder arbeider bepaald . D e um· va . " . . 
J di . met J1et aan tal da"'en arbetcl gedurende het Jaa1 · n ver 10u ng · o . 1 

. ·I , 92 J uli 1987 0Yerecnkomsi1g volgende begrepen tusse icn "' ' 
tabel : · 

Voor tèn minste 275 dagcll arbeid : 6 d_agen verlo:f. . 
· ·t· ?25 tot 274 dag·en arbeid 5 dagen v01lof . Voor tcn mms e "' 
· t 175 tot <>24 daœcn arbeid : 4 dagen verlof . Voor ten mms e , lJ "' 

t · nste 125 tot 17 4 dagen arbeid : 3 dagen ver lof. Voor en m1 . l f 
· t 75 tot 124 daO'en arbeid : 2 dagen ver o . Van ten mms c 0 • • 

· ste •J.J, tot 74 dairen arbe1d : 1 dag Ye1fof. v oor t.cn m lll ., 0 

Hct vcrlof woi·dt toegestaan gedurende de periode loopende 

8 Tuli t t 31 October 1937. H et mag enkel verdeeld wor
van 

1 
" al 

0 
overmacht of om reden van bedrijfsbehoeften, 

den in "'ev van · cl · d 
Z

"'al niettemin een hoofdverlof Yan mrnstens rie agen maar -
bedragen. 

. 3 _ Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzor~ is 
AI t. · t d ui tvoerino· Yan dit besluit clat zal in werkmg 

belast me e o u .t 
d da"' der bekendmnking daarvan in den 1uom eur. t reden op en ° 

Gegeven te Brussel, den 26" Juli 1937. 

.d handteekening van al de Jlli11isfors.) 
(Volgem. <1 

LEOPOLD. 

' ...... ·-------------~~~~_. _______ _ 
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26 Juli 1937. - Koninklijk ibesluit. - Wet van 8 Juli 1936 
betretfende de jaarli'jksche 'betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodal iteiten van bedoeilde wet, voor 
het jaar 1937, in de groeven van zandsteen van de Ourthe 
en de Amblève. 

J.JEOPOLD III. Konin g der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 8 J uli 1936 bctreffende de jaarlijksche 
betaalde ver lofdagen en inzond<>rheid op artikelen 2, 4 en 5, 
lui.clcncl :ci) s volgt : 

« Artikel 2. - De leden van het personeel in de bij voor · 
gaand artikel bedoelde ondernemingen en intri.chtigen werk
zaam hebben, na één jaar dienst bij denzelîden werkgever , r echt 
op een j aarlijksch betaald verlof van minstens zt•s dagen . 

» De toepassingsmodaliteiten betrfilfende èle verlof<lagen 
worden bij kon.inldijk besluit bepaalcl 

» Artikel 4. - De Koning .mag, op ac voordr acht van de in 
Raad vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de bes
linssingen verplichtend maken d oor de paritaire commissies 
aangenomen en waar bij worden voorzien 't zij vt•r lof termijnen 
van meer dan zes dagen, ' tzij een andere verdeeling. dan deze. 
die krachtens artilcelen 2 en 3 " ·er d vastgestcld of ' tzj i zelfs
het verlcenen van verlof term.ijnen onder andere voorwaarden 
dan deze bepaald bij artikcl 2. 

» Hij mag eveneens, op de voord racht van de in Raacl ver
gaderdc Ministers, de overeenkomsten ver.pliehtend maken . 
gesloten in de p ar itair e commissies betreffcnde de t oepassing 
van de bepaJingen dezer wet op pr oductietakken en aan r eek
r,en van ondernemingfü wegens ar t ik<:l 1 aan deze wet niet 
onderworpen . 

» Ar tikel 5. - Tijdens den ganschen duur van het verlof 
zal de bclang·hebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen be. 
rekend volgens de regelen bij koninkli jk besluit te bepalen » . 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 Augustus 1936 to~ 
bepaling van de algemeene toepassingsmodali te iten van he. 
doelde wet ; 
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b li . . der o·emèn.,.de Gewestelijke Gum-Gelct op de es ss111gen o "' ~ d 
der "'roeven van zandsteen van de Ourthe en van . e 

m1ssie o . d 1 . 1 op de tel' gevol"'e van deze beslins· bl • en mzon er 1ei< • 0 

Am eve, 26 J . 193-, "'etroffen ovcreenkomst , wat aangaat 
. op Ulll 0 dd 8 J l" smgen . d bepalin .,.en van becloelde wet . u l de toepassmg van o ., • 

1936 ; het vroerrer u it .,.ebrachtc aclvies van den Hoogen Gelet op · 0 0 

d van :::rbeid e11 sociale voo1·zorg; . 
Raa d dat er een overeenkomst wet'd getroffen m Overwegen e . . d 

de "'emen"'cle (}cwestelijke Comm1ssie er groe-den schoot van o o • ù t 
cl t en van de Ourthe et van .Ambleve, overee1 wms •en van zan s e . d 

' d b palin"'en de gewo11e r egels van t oepassmg van e 
vaar van e e 0 l ) · kl ' ·1 ' 8 J uli l936 wi.izigeu , alsmedc: nm rnt mm n 1J c 
wct. ~d .dd 14 Au .,.ustus 1936, betreffcndc de heta.alde j aar
beslmt · 0 

li ·sche verlofdagen. 
J d a t overeenkomstig ar tikel 4 van bedoelde 0 erwecren e a ' cl . 

V 
0 d belan"'bebbenèfen , te dieu einde, door e pari-

wet de voo~· . o t . ffen beslissingen en die op ver schHlende 
. comm1ss1e ge IO f "k d' 

trure h t oor"'eschreven algemeen stch;el a W1J ·en ie-punt en van e v ., 
. lichtend gemaakt ; . . 

nen vcrp cl ht van Onze in Raad vergaderde ~hmsters, Op de voor r ac 

Wij hebben bcslotcn en W ij besluiten : 

. B ' · afwiJ'ki11 0· n rn de algeme<'ne r eglemcntec-A. 't !·el l. - IJ o •d 
-

1 1 
· f f Je de J. aarli jksche betaalde verlofdagen wor en , 

· O' betre eno i· ·1 C · rm,., . · al{e doo» de •"emen crcle Gewestc lJ œ omm1s· 
b r ssmO'ell lllZ ' t> t> 

de es l "' van zandsteen van de Ourthe en van de Am-
sie der groevJen . 1937 ten "'evol"'e van hare beraadslagingen , 26 um , o o d 
bleve op l" htend "'Cmaakt voor al de belanghebben en t ffen verp ic o 
g~ ro b 'a lde steengroeven behooren . 
die t ot e oe . 

0 rninderd de toepassing van de bepalmgen der 
Art. 2. -

11
.vef936 alsmede van het koninklijk besluit van 

wet van 8 Jul
1

36 ' oover zij nict iliclr uisrh<'n tegen bo,·enbe-
A stns 19 z · · · 14 ugu . ' . 1 hct. volcvend stelsel van toepassrng z1Jn 
la b lissm(J'en, za 0 

• l ' 'k h boe e es o . t br.treft het toestaan van de Jaar lJ ·se e ld oven Wll , 
in bedoe <' gr . fl O'~n in het j aar 1937 : 
hetaalùe verlofdc 1· O'eclurende t waalf maa.nden in vooruc1Pmde 

Blkc wedrman c ie"' ""wcest is in clen loop van het tijdperk 
crrocven wcrkzaam oe ' 
b 
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begrepen tusschen 1 Juli 1936 en 30 Juni 1937, heeft recht 
op een bet aald verlof van zes dagen. 

De bezoldiging voor deze zes verlofdagen is gclijk aan 

A. Voor den werkman die deze twaalf maanden dienst bij 
den zelfùen werkgever heeft verricht aan 8 t . h. van het totaal 
loon, ve11diend in den loop der maanden Ap l'il, lVIei· et Juni 
1937 ; . 

B . :7' oor den werkman die deze twaalf maanden dienst bij 
verschillende werfkgevers heeft vcrricht aan 2 t. h. van de som 
~er loonen, beta?ld doôr de werkgevers die den werkman ge
<lurende ten mmste twee aehtereenvolgende maanden gebe
zigd hebben. 

Ilet verlof zal Yerleend worden gedurende hct tijdperk van 
1 ~Tul i tot 31 Angustus 1937 ; uochtans, ingevolg~ cen r echt
str eeksche overeenkomst tusschen werkgevers en werlmemers, 
mag dit t ijdperk Yerlengd wor<len tot 30 Seplcmber 1937. 

Art . 3. - Onze i\iinister Yan Arbeid en Sociale Voorzora is 
"' belas t met de uitvoering Yan dit besluit dat zal in werkinO' 

0 

treden op den dag der bekenclmaking· daan an in den 71.loni t ewr. 

Gegcven te Brussel, den 26" .Tuli 1937. 

LEOPOLD. 

(Volften de handteeke11i11g •1.1an al de Ministers.) 
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26 
Juli 1936. - Koninklijk besluit. - Wet van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet, voor 
het jaar 1937, in de groeven van blauwe steen der -0m-

streken van Zin~ik. 

LEOPOI1D III, K oning der Belgen, 

, ll"-n teo·cnwoordigen en toekomenden, H eil. 1:1.an u " , o 

., 
1 

t p de wet van 8 ,Tuli 1931) betreffende de jaarlijksche 
h e e 0 · a 1 ·a ·k 1 2 4 5 betaalde verlofdagen eu rnzon er 1e1 op ar t1 e en , en , 

luidcnd ills vuigt : 
.1 1 9 De leden van het personeel in de bij Yoor-

« Art1 œ .-. - · · · l · l . .1_ 1 bedoelde ondernemmgen en nu1c 1t1gen wer r-
gaand a rbti '-e 'en' J·aar dienst bij denzelfden werkgever, recht 
. m heb en na e . 

zaa . li~ .k cl betaald verlof van m_mstens zcs dagen . 
een Jaar J s 1 

op , m· gsmodaliteiten betreffende de verlofdagen 
» De toepass . 

b. . 1 oninklijk beslmt bepaald. 
worden IJ ' 

. 
1 4 _ De Koning mag, op d e voordracht van de in 

» Art1ke · d ·d 1\!Iinisters, voor de belanghebbenden de bes-
~aa~ verga eI l~chtend maken <loor de paritaire commissies 
lmssni~en verp aarbiJ. worden voorzien 'tzij ve·rloftermijnen 

cnomen en w 
aang · d daaen 't zij een andere verdeeling dan deze, 

meer an zes "' • .. 
van ·tikelcn z en 3 werd vastgesteld of 1tzJ1 zelfs 
die kracbtens ar verlof termijnen onde_r andere voor waarden 
het verleenbenp; bij artikel 2. 
dan deze e d · R d 

. • cr eveneen s, op de voordracht van e ID aa Yer-
» H1J m~ · t ,

5 
de overeenkomsten verplichtend maken, 

d rde 1\'[JJllS CI ' d d . ga e . d ritaire commissies betreffen e e toepassmg 
gesloten 111 .e pa dezer wet op productietakken en aan reek-

ne hepahngen d . t van .. ·nor·n wegens artikel 1 aan eze wet me 
sen van l)nde1n<c.in1 "' 
onden vorpen . 

. 
1 5 

_ Tijdens den ganschen clum van het verlof 
» Art1ke · id· · t b crh bbende zijn gewone bezo 1gmg on vangen e-

zal de blan.,, e · · · J l. ·1 b l ·t t b 1 ' 
1 

1e re0'0Je11 b1J konm { 1J c es u1 e epa en » ; 
rekcn cl vo gens c o 
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Gelet op het kon inklijk besluit van 14 Augustus 1936 tot 
bepaling van de a lgemeene toepassingsmodalitei ten van be
doelde wet ; 

Gelet op de beslissingen dd. 17 JW1i 1937 van de Paritaire 
Commissic der groeYen Yan blauwe stcen der omstn :ken van 
Zinnik, en inzon<lerheid op de overeenkomst O'et roffen wat 

t'> 

aangaat de toepassing van de bepalingen van bedoelde wet van 
8 Jul i 1936 ; 

Gelet op het vrocger uitgebrachtc advies van den H oogen 
Raad van arbeid en social e voot·zoro· · t::Ji 

Overwcsgende dat cr een overeenkumst werd aetroffen in 
I::> 

den schoot van de Paritaire Commissie der groeven van blauwe 
steen der omstreken van Zinnik, overcenJrnmst waarvan de be
palingen de gewone regels van de toepassing van de wct van 
8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van het koninklijk besluit dd. 
14 .Augustus 1936 betreffe11de de jaarliksche betaalde verlof
dagen ; 

Overwl'gende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet de voor de belanghebbcnden, ·te d ien cin cle, door de p ar i
ta ire commissie getroffen beslissingen en die op verschillendc 
pnnten van het voorgeschreven algemeen stclsel afwijken die
nen verplichtend gemaakt ; 

Op de voordracht van On ze in R aad vergadc1·d~ Ministcr s, 

W ij hebben beslotcn en Wij besluiten : 

Artikrl l. - Bij afwijking van de algemeenc reglemen1ee
ring betref.fendc de j aarlijksche betaalde verloi'dagcn worden 
do beslissingen inzakc, ingevolge <le bcrnacl!'lagingen del 17 
J uni 1937 van de P ari taire Comm issie der g roeven van blauwe 
steen rler omst.rcken van Zinnik gctroffen, verp lichtend ge
maakt voor al de belang·hebbenden, die- tot becloelde steengro
ven behooren. 

Art. 2. - Onverminder<l de toepassing van de bepalingen 
der wet van 8 Juli 1936, alsmede van het koninkli jk besluit 
van 14 Augustus 1936, zoover zij niet inclruischen tegen boven 
bcdoeklC' brslissingen zal hct rnlgend stelsc.:l speciaal van toe-

. ~ . 
- ' 

DOCUMENT S ADMINI STRATIFS 6 19 

passing zijn, wat betreft het toestaan der jaarlijksche betaalde 
verlofdagen in het jaar J 937 : 

Elke arbeider hebbende op 1 ..d..ugustus 1937 t.en minste drie 
maand dienst bij denzelfden werkgever, heeft recht op een 
betaald verlof. 

Dit verlof loopt over een, drie, vier , vijf of zes dage.n, naar 
O'elano· de werknemer op dieu datum ten minste drie zes, acht , 
I::> I::> ' 

t ieu of twaalf maanden dienst heeft bij ben zelfden werkgever . 
Het wordt op volgende data toegestaan : 

·voor het personeel der steengroven uit de omstrekken van 
Zinnik : gedurende de week van 18 tot 25 Juli . 

Voor het personeel der steengroeven uit de omstreken van 
' lV[aff les : drie dagen op 16, 17 en 18 Augustus en drie dagen 
op 23, 24 en 25 Augustus. . 

De arbeidsonderbrekingen wegens ziekt~ worden als dienst
t ij d beschuwd tot een beloo~ van drie maan~en in _'t jaar . 

zoo de arbeidsonderbrekmgen . wegeus Zlekte, m den loop 
van het j aar meer dan drie maand bedragen , zonder nochtans 
vijf , zeven, negen of tien maand te overschrijden, wordt de 
duur van bet betaal<l verlof tot vijf, vier , drie en één dàg 

teruggebracht . 

Dl' bezoldiging van elke verlo:ildag is gelijk : 

.A. Voor de arbeiders die op dagloon werken , aan acht maal 
het O'emiddeld uurloon dat de ar beider gedm·ende de maanden 
April, 1\Iei en Juni 1937 verclicnd heeft; 

B. Voor de stukwerkers, aan het gczammenlijk bedrag der 
œedurende de <l rie hierbovcn bcdoelde maandon verdiende loo
~ent O'edeald door het getal warkelijk werkdagen van clken 
arbeid~r. gedurende dit kwar taal. 

Art. 3. _ Onze 1\llinister van ,Ar beid en Sociale Voor zorg is 
belast. met de uitvoeriug· van dit oesluit â at zal in werkin g' 
treden op den clag der beken<lmaking claar van 1n den Monite1ir. 

Gegeven te Brussel, den 26" J nli 1937. 

LEOPOLD. 

JVolgen de handteekening van al de Ministen) 




