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mingsloon onLYangcn en ook uict betrokl . . . · œn Z1Jl1 m de onk t 
voo1·tsprmte:ndc. ltit het ondcrhoud del' lampdn. , os en 

» A1tilœl 3. - Op het ooacnblik ] . 
l 

· " van ce afdalinrr , dt d 
amp m goedcn staat en bchoorli 'k 1 "'' \\Or · c 

d <l 
J gcs otcn overb a· d 

en rager <lie aenoodzaakt is . . l ' an tg aan 

l 
. ,, c1 z1e 1 van te bca· , D 

za z1ch YCL'"'ewissen of de 1 tene111. cze 
b amp o·cslotcn is 

» Yan het oogcnblik af dat hij ': . 1 · · 
is <le dra0 ·er vcrantwooi•del' ·i ZlJ ll amp hccft aangcuomen 

"' lJ ' voor de b 1 d' · ' 
gc<lurendo de bedienina c . esc 

1
a igmgen di

1

e zich 
o l van zoudcm kunnen voordoen 

» Artikd 4. - In de ond . . <l · 
den Je lampcn t.c open en of e1 g1.0n. schc wcrken is het vcrbo-

k 
een tmn- bij t e h d 

ze U11nCll wordl:n acope d . · , 0 OU en waarmedc 
o n ' in t al..,.onwcn d · 1· 

gevaar te brc11gen 'door deii st t "' o vm ighcid in d aa van cen lamp t . . . 
oor ecn gcnial'lijke bchandeling. » · c W1JZ1ge11 of 

~i.rt. .~· - Y~1lgcn<lc bcpaling wol'dt na art ikcl 
konmkhJk bct-lu1t dd. 10 i\foi 1919 bijgovocgd 5 aan het 

« Artikcl 5bis. - Er wordt den ùed .... f 1 'd d .. 
d 

. IIJ s e1 ers er rrtlJnen 
zon cr grau wvuur een uitstel ·l d . . d . ' vc1 een van twec iaa.r te11 
cm c ;::1ch t · J 'kl '' bctreffcnd e sr 11. cen naar de voorschriftcn van dit bcsluit 
. d c het afncmen der stolpcn , het opcnen der ùussen 
m c werken r c] 

ac 1 
c i e ongenaakbaarhcid van de Jtlemmen der 

cum u n toren. » 

Art. 3. - Onze l\1inistcr var1 Eco' . 1 met a . . nonnsc 1C Zakcn is belast 
c mt.rnerrng van dit desluit. 

Ocgcvcn le Brussel, den 14" Moi 1937. 

De 

Yan Konin!?Sweae . 0 0 • 

Mïnistct van Economischc 

PJ1. V AN ISACKER. 
Zakcn, 

LEOPOLD. 

-------------~~-~ ....... 

:Mll'ITSTERIE V Al~ JUSTITIE 
:MINISTERIE VAN BUI'fENLANDSCHE ZAKEN 

EN BUITENLANDSCHEN HANDEL . 
EN MINISTERIE V AN ARBEI D EN SOCIALE VOORZORG 

15 Maart 1937. - Ministerieel besluit tot regeling der 
indienstneming van vreemde mi)nwerkers in Belgiii. 

De Minister van Justitie, de Minister van Buitenland
sche Zaken en Buitenl andschen Handel en de M:inister 

van Arbeid en Sociale Voorzorg. 

Besluiten : 

AFDEELING I. - Indienstneming 

Artikel 1. - Aan de vreemde mijnwcrkers dié met maehti
ging van de l'egeering in dienst werdcn genomen, kan toelating 
oro over <le landsgrenzen te komen worden verleend, op voor-

waardc : · 
1° dat zij tot een bepaal<le nationali teit behooren en van 

den militairen dienst ontslagen zijn; 
2° da t zij in den kolenmijnarbeid gespecialiseerd zijn en 

hiervaïl kunnen docn blijken, tenzij het ondergr ondsche hel-

pers zou gelden; 
· 30 dat zij ::ilvorens in het land binnen te komen, de politie-
formalitciten hebben vervuld waaraan ie<ler vreemdeling, v66r 
hij in het Rijk wordt toegelaten, moet hebben voldaan. 

Art. 2. - De bclanghebbenden moeten voorleggen : 

10 ecn attest waaruit blijkt dat zij aan geen ziekte lijden 
die besmettelijk is of overgczet kan worden en dat uit hoofde 
van hun gezonclhiüdstorstand niet kan worden gevreesd dat 
.zij cerlang ten laste van de openbare weldadigheid i'!Ouden 

komen. 
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Dat attest moet afcreleverd worde ..:i 

aan.,.ewezen do . d B"' 1 . 1 
· 11 uoor een geneeshcer, 

" or en e g1sc 1en dipl f k f ul . 
ambterrnai· die het dichts nab·. om~ .1e en o cons mren 
trokkene in den vrcemdi> . IJ d~ verbliJfplaats van den be

, 1s gevest1gd . 
20 èen getuigschrift van omb , ' .. 

niet van vo6r ar· d esproken zedehJk gedrag <lat 
· 1e maan en maœ d t k d d 

deeliIJO'en Yermel<lt Ik 0 ag ee enen en at e veroor-
o we e de betr kl d d d 1a.atstn jaren zou 1 o rnne ge uren re e vijf 

c opge oopen hebben. 

Art. 3. - Bij de aanv· (}' d . 
land te mo(}'en komen iaa-o er belanghebbenden om in het 
tract van in"'dien t .' moeten twee cxemplaren van het con-

s ncmmg œevoe d d d d b den diplomatiek f 0 g wor en, om oor en evog-
c en o consula' b h der openh·ire T 1 • iren a tenaar aan et hestuur 

r ve1 1g 1eid overgemaakt te worden. 
In het contract mo t . 
10 ll di e en verphchtend worden vermeld 

vo e ge identiteit ( 
geboortedatu b .. uaam, voornamen, geboorteplaats en 
of woonpl· t:m), urgerliJki~ stand, nationaliteit, verblijfplaats 

aa s van de · a· . al de 1 d . . .n m ienstgenomen vreemdelmg en van 
e en van zqn famT zich in B 1 ... · · . c 1 le, voor wie tevens de toclating om 

e g1e te vest1o·en 
2o d 0 ' zou aangevraagd worden; 

e duur voor weJk h . . en et contraet is aangegaan. 
De liJst van de in<l' 

dubbel exempl ienstg(momen mijnwerkers moet, in drie-
aar, samen met d d d en bescheiùen a d . e aarbij gevoeg e contracten 

ambtenaar va~ h:.,. ~~ dlplomatieken of consulairen beroeps
Zij moet de hierboe iedl':~rden overhandigd. 

oven )lJ 1" ' . ·a· b l zen. roorz1ene aandm mgen e 1el-

Art. 4. -- Het V erb d d ... . on er Ko 1 .. 
g1e, verbmdt zich er toe b". d 0 m1Jnvereenigingen van Bel-
b ·1· J . ' IJ en a.dm· . are ve1 1g 1eid de "'elden . b . m1strateur van dP. open-

. • 0 111 ewarm"' ZJ,ln om de rcpatriecrin.,. t 0 te geven welke voldoende 
m' t · · ~ e waarborœ mi · . miJnwerkers en van de led 0 en v::in de indjenstgeno-
toelatmg werd verleend en van hnn familie aan wie 
f om samen met h 0 ze er te vervoegen. en naar België te komen 
Die gelden of hun waarb . 01 g moet · staan met cen bedrag van ten . en m ieder geval geliJ"k 

. d r: • • mmste 400 B 'l . 
ie er pPrsoon. Z1.1 g<!vcn geell in te1·est. e g1sche frank voor 

1 
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Wanneer het bevoegd departcment een bij hct Verbond der 
Koolmijnvereenigingen van België niet. aangesloten steenko
lenmijn er toe gemachtigd heeft een vreemden mijnwcrker in 
dienst te nemen, die in de bij dit besluit voorziene voorwaard
den in België is gekomen, wordt de machiging geacht niet te 
bestaan, indien hoogergemeldc steenkolenn:iijn niet binnen acht 
dagen een bedrag van 400 franlc per indieustgenomen arbei
der, bij den administrateur ·der openbare veiligheid in bewaring 
Jieeft gegeven. 

AFDEEI.1ING II. - 11 erblijf i·n B elgië 

Art. !i. - De werkgevers waJrnn er voor dat de overeenkomstig 
bovenstaande artikclen 1. 2, 3, in<lienstgenomen mijnwerkers 
en de leden van hun familie, bij hun aankomst in het land, zich 
naar de voorschriften van de algemecne onderrichtingcn van 
28 October 1936 gech'agen. 

DiP. vreemdelingen zullen in het bczit wor<len gesteld van 
het bewijs van ins~hrijving in het vreemdelingenregister. Zij 
mogcn in de bevolkingsrcgisters niet ingeschreven worden 
alvorens zij gedurende vijf jaren, zonder onderbreking, in 
België hebben verbleven. 

Zij mogen geen winstgevcnde bezigheid in België uitoefcnen 
zonder daartoe machtiging te hebben bekomen, overeerùrnmstig 
.de bestaande wetten en reglcmenten. betreffendc de economische 
bedrijvigheid der veermdcJingen en Belgi<.;. 

Art. 6. - De mijnwerkers die indienstgcnomen werden in 
de hij dit bei-luit voorzicne voorwaarden, zullen, zoo zij onder
hooringcn zijn van landen waarvan <le wetten het verlies van 
iiationaliteit ,roor:ûen om andere grondent dan het verkrijgen 
eener nieuwe naiionaliteit, slechts in Belg·ië mogen komen en 
er verblijven, indien zij aan de bevoeg<le Belgische diploma
t.ieke of consulaire overheid een officieel bewijs overbandigen, 
waarbij bevestigd wordt dat het lmn te allen tijde toegclaten 
zal zijn naar hun land van herkomst terug te keeren. 

In verban<l hiermede, zullen ook de mijn werkers, indienst
genomen in do bij dit besluit zoorziene voorwaarden en die de 
toelating hadden om te verbljv1m in het land waar die indienst-
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neming plaats hceft, s lcchts in België mogcn komen en er ver
bHjven, indien zij in het bczit zijn van een gedurende ten 
minste achttien maanden geldige toelating, om naar be<loeld 
land terug te keeren. 

AFDEELING UI. - Repat1·ieering 

Art. 7. - Kan. ondcr meer, uit het land gewczen en .... er c-
"' patrieerd worden uit de gclden van de bij artikel 4 voorziene 

fonds, zelfs indien hij niet meer in dienst van den werkgever 
is, of indien hij op be<lrieglijke wijze, bij gclegenheid van een 
transport van krachtens dit beslnit indienstgenomen arbei
ders, in net land is gekomen : 

1° de mijnwerker : 

a ) die door de bevoegde administratie, inzonderheid op 
gr and van vroeger·e beslissingen , ais ongewenscht zou beschouwd 
wordr.n; 

b )die z"ich niet heef t gedrag.en naa1· de voorschriften van 
<lit bcslni t, noch naar de wetten en reglementen, waarbij het 
binnenkomcn in het land, de politie en de économ isehe bedrij 
vigheid der vreemdelingen worden geregeld ; 

c) die zfoh aan zijn pliehten op administratief en fiscaal 
gebied onttrekt · 

d ) die zich a~n de toepassing van de sociale weiten onttrekt 
zelfs indien er van zijnentwege geen strafbaar misdrijf werd 
vastgesteld ; . 

e) dir. vrijwillig eu ten onrer.hte zijn arbeidsovereenkomst 
heeft verboken of wiens contract niet werd vernieuwd. 

f) die <loor zijn handelingen de openbare rust verstoort; 

2• de leden van de familie der indienstgenomen mijnwerkers: 

a) die de bepalingen van artikel 5 van dit besluit overtreden ; 

b ) die v~rzocht worden het land te ver laten omdat een maat 
regel tot mtzetting werd gcnomcn ten aanzien van den mijn
werkcr wiens indienstncming tot hun overkomst aanleiding 
heeft g<lgeven ; 

c) die d~ cloor hun handelingen de oprnbarc rust verstoreu . 
. ~n de hi~rboven ?~j 1' en 20 voorziene gevallen, wanneer de 

m1Jnwerke1 behoorhJk werd gcmael\t" d k t 
c ig om van wer gever ·e 

,, 
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1 1 ens de arbeider het deI·cn z·1l de nieuwe wer cgever, a vor 
veran ' < • d z .. 

1 t de biJ. artikel 4 voorziene stortmg ocn. lJ werk 1crneem , . . . . d . 
al . d laats van de vroecrer gedane star tmg voor e J epa-z m ep o 

t1·ieering worden aangewend. 

Brussel, den 15" nlaar t 1931. 

' 

De 

De Minister van J ust.itie, 
Fr. BOVESSE. 

Minister van Buitenlaudsche Zakcn 
en Ruitenlanclschen Handel, 

P.-H. SP A.AK. 

De ïHinü;t.er van A.rbeid 
en Sociale Voorwrg-, 

A. DELATTRE. 




