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aan het ciepar tement de vergunning aan te vragen tot uit
oefenen hier te. lande van een zoodanig beroep. 

» Hetzelfde geldt voor de werkVTouwen, de zoogenaamde 
extra's, werkzaam in het hotelbedrijf, de huisverpleegsters, 
de jockey' , de niet tot één enkele verzekeringsmaatschappij 
in dien stverband staanc1e verzekeringsrijzigers , zoomede voor 
de thuis" ·erkers als bedoeld iu de wet van. 110 Februari 1934 
en de krachtens die wet genomen koninklijke pesluiten, als
mede voor de arbeiders uit de diamantnijverheid die handen
arbeid verrichten . » 

Art. 3. Aan artikel 42 van het ministerieel besluit van 
1 April 1936 wordt de hiernavolg ende bepaling toegevoegd: 

« De aanvrage tot gezamenlijke reguleering van den toe- · 
stand der vreemde arbeiders, werkzaam in warenhuizen, cl ient 
gedaan binnen een tijdsbestek als gestelcl voor den hierboven 
eerat genoemden bedrijfstak. » 

Art. 4. Het krachtens het hierboven vermeld koninklijk 
besluit van 31 Ma.art 1936 genomen ministerieel besluit van 
12 Aug us tus 1936 wordt iu getrokken. 

Art . 5. Dit besluit treedt in werking· op den dag· zijner 
bekendmaking in den « Moniteur ». 

Brussel, den 30" April 1937. 

A . DELATTRE. 
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MINISTERIE V AN JUSTITIE, -
MINISTERIE V AN BUITENLANDSCHE ZAKE:N 
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MINISTERIE 
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Die gelden, of de waarborg ervan, moeten in ieder gevaar .. 
lijk staan met een bedrag van ten minste 250 Belgische frank 
voor ieder arbeider of lid van zijn familie. Zij brengeu g-een 
in terest op. 

Wanneer door het bevoegd departement aan een bij bet . 
Verbond der koolmijnvereenigingen van België niet aauge
sloten kolenmijn machtiging werd ve.rleend om een vreemclen 
mijnwerker in <lienst te nemen die in de bij dit bes]uit vocff
ziene voorwaardeu in België is gekomen, wordt de machtiging
geacht niet te bestaan indie:µ, binnen acht dagen, voormelde 
kolenmijn bij den administi:ateur der Ûpenbare Veiligheic.1 
niet een bedrag \an 250 frank in bewaring heeft gegeven 
voor ieder indienstgenomen arbeider of lid va zijn gezin. 

De Minister van Justitie echter kan beslissen dat de waar
borg die de repatrieeringskosten van de leden der familie 
van · de mijnwerkets moet clekken, voorloopig zal bestaan uit 
een globaal bedrag, door hem nan.r de omstandigheden en de 
noodwendigheden bepauld, maar dat in geen geval een 
gezamenlijke som van 250 frank per persoon mag overschrij
den. 

De regeer ing zal er steeds toe gemachtig·d zijn · om het 
bedrag van den waarborg op het eventueel minimum van 
400 frank, <lat bij het ministerieel besluit van 15 Maart 1931 
is voorzien, terug te brengen indien de tarieven van de betrok
ken spoorwegmaatschappijen zouden verhoogcl worden. 

Brussel, den 10" Juli 1937. 

De Minister van Justitie, 
V. D~ LAV:ELEYE. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 
en Buitenlandschen Handel, 

P .-H. SP ,A.AK. 

De Minister nn Arbeid en Sociale V oorzorg-, 
A . DÉLATTRE 
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MIN ISTERIE y AK ARBl:ID EN SOCIALE VOOR~OHG 
EN MINISTERIEJ V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

OPENLUCHTCROEVEN 
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