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MINJSTERIE V AN LANDSVERDEDIGING 

26 Maart 1937. - Wet waarbj de onderscheidene besturen 
van den Staat, van de provinciën, gemeenten en vereeni
gingen van gemeenten verplicht worden aan hun 
beambten, reserve-officieren, faciliteiten toe te staan om 
hun de gelegenheid te geven de prestaties te volbrengen 
welke hun, ais reserve-offioier, w orden opgelegd. 

LEOPOL D III, Koning der Belgen, 

Aan allen, t rgenwoordigen en toekomenden, H eil. 

De Kamers hebbcn a~ngenomen en Wij beluachtigen betgeen 

volgt : 
Eenig artikel. - De besturen en regicdiensten van den 

Staat , van de provincië11, gemecnten en vereenigingen van ge
meenten, de concessiehoudende ondernemingen van openbare 
dienstcn, alsmcde de door die besturen bf diensten gesubsic1iecr
de of onder dezer toezicht gcplaatste inrichtingen moeten aan 
hun benmbten d ie reserve-officier van 't leger zijn, d e uoodigc 
vcrlofd::i.gcn toesLaan opdat zij de militaire prestaties kunnen 
volbrcngeu, welkc hun zoowcl voor opleiding als ,·oor bevor-

derin O' wordcn opgek gd. n . 
Deze verlofdogen mogen n tet afgerekcnd wordcn va n het 

verlof <lat de bclanghebbcnden gewoonli;jk kunnen bekomen. 
De in de ecrste al inca Yan di t adikel bedoelde reserve-offi

ieren rnogen de bezokliging van r eserve-officier niet samen 
~ niP.ten met die welkc bij hun burgerlijk ambt behoor t. 
0 e z· · die burgerlijke rijksbeambten zijn zullen, wanneer zij 

l,J . . d b . ' 
wcder onder de wapens z1Jn gerocpen, oor em1ddeling van 
het bestuur waart.oe zij behooren, de wedde blijven on lvangen 
en zoo noodig, de woon- en kinder toeslagen aan het burgerlijk 
a~bt vcrbonden. Indien deze vergoeding.en minder bedragen 
dan d-e wedde. evcntueel verhoogd met c.e woon- en kinder -

t 
slaaen die de ofîicieren van hun graad genieten , zullen de 

oe ,., a l . 
belanghebbenden, ten bezwarc van e Jegrootmg van lands-
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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, 




