
AMBTELIJKE BESCHEIDEN 
MINISTERIE V AN BUITENLANDSCHE' ZAKEN 

· EN BUITENLANDSCHEN HANDEL 

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE 
OVEREENKOMST 

BETREFFENDE ONDERAARDSCHEN ARBEID 

18 Juni 1937. ,.- Wet tot goedkeuring der Internationale 
. overeenkomst betreffende het gebruik van vrouwen voor 
onderaardsGhen arbeid in mijnen van allen aard, aan• 
genomen te Cenève, op 21 Juni 1935, door de Interna· 
tionale Arbeidsconferentie tijdens haar 19c ziUing. 

Leopold Ill, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomeµden, Heil. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen 

hetg·een volgt : 
Een!g- artikel. De Internationale ÛYereenkomst betref-

fende het œebruîk van Vl'Ottwen voor onderaardschen arbeid 
0 

in mijneu van alleu aard, aangençimen door de Internationale ...... 
Arbeidsconferentie t ijdens haar 19° zitting te Genève, op 
21 Juni 1935, zal geheele en volkomen uitwerking hebben. 

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 
' s Lands bekleed en door den « Moniteur » bekendgemaakt 

worde. 
Geo·even te Brussel, den 18° Juni 1937. 

0 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Buitenlandsche Zaken 
P.-H . SP AAK. 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
A . DELATTRE. 

Gezien 'en met 's L ands zegel gezegeld : 
De Minister van J ustitie, 

V. DE LAVELEYE. 
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Overeenkomst betreffende het gebruik van vrouwen 
voor onderaardschen arbeid in mijnen van allen aard. 

De Algemeene Conferentie der I nternati onale Arbeidsorga
nisatie, 

Bijeengeroepen t e Genève door den Raad van Bestuur van 
het Internat ionaal Arbeidsbureau en aldaar samengekomen 
zijnde op 4 Juni 1935 in haar negentiende zitting; 

Besloten hebbend verschillende voorstellen aa,n te nemen 
betreffende het gebruik van vrouwen voor onderaardschen 
arbeid in mijnen van alleu aard, welke kwestie het t weecle 
punt op de agenda der zitting uitmaakt, 

Besloten hebbend dat deze voorstellen den vorm van een 
ontwel·p van internationale overeenkomst zouden aannemen ; 

Heef t op dezen , ·een en twintigsten dag van Juni negen
tienhonderd vijf en dert ig, het volgende ont.werp van over
eenkomst aangenomen, dat « Overeenkomst betreffende 
onderaardschen arbeid (vrouwen), 1935 » zal genoemd wor
den : 

Artikel 1 . 

Voor de toepassing dezer ove1~en.komst wordt onder het 
woord « mijn » verstaan elke openbare of private onder
neming voor de uitdelving van stoffen , die zich onder de 
aardoppervlakte bevinden. 

Artikel 2 . 

Vrouwen van om het even welken ouderdom m,og.en voor 
onderaaTdschen arbeid in mijnen niet gebruikt worden. 

Artikel 3. 

Nationale wet ten of veglementen zullen kunnen voor
scbrijven da t bovenvermeld verbod niet toepaaselijk is op: 

a ) Vrouwen die inet een leiding belast zijn -en die geen 
handenarbeid verrichten · , 

b ) Vrouwen die in gezondheids- en sociale dienaten werk
zaam zi jn: 

c) Vrouwen 
onderaardsche 
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die tijdens hun studies een stage doen in 
deelen van een mijn met het oog op hun 

beroepsopleididng; vrouwen die bij gelegenheid in onder-
d ) Alle an ere ' d . 

1 van een mijn moeten afdalen voor e mt-
aa~ds?he dee en beroep da.t niet in handenarbeid bestaat . 
oefenlD.g van een 

Artikel 4. 

ff . 1 bekrachtin"'en dezer overeenkomst zullen aan 
De o iciee.e Generaal v~n den Volkenbond medegedeeld den Secret an s-

d hem o·ereO'istreerd wordien. en oor o o 

Artikel 5. 

Deze Overeenkomst zal slechts b '. nd~nd z~jn voor de 
1. t t'onale Arbeidsorgamsatie, wier bekrach-

L d n der I n erna i d · · 
e e · G neraal zal rrere"'istreer z1Jn. . . door den Secretan s- e b o d 

tigmg . . . ' rkino· treden twaalf maanden nadat e 
2. Z1J zal m "e b L den door den Secretaris-Gene-

bekrach tigingen van twee .. e 
rnal zullen geregistreerd z1Jn. . k t voor elk Lid in 

3 Naderhand zal deze Overeen om.s ",a,arop ziJ·n 
· d a den clatum " werking treden twaalf maan en .1:1 

bekrach t iging zal geregistreerd z1Jn. 

Artikel 6. 

ht . . van t·wee Leden der Interna-
;i . d bekrac igm gen . . 1 d 

Zoou.1:a e . t' zullen O'ere.,.istreerd z1Jn, za e 
1 A beidsorgamsa ie o o k . 

t iona e .p.l' a Volkenbond daarvan enlllS . G neraal van en . t ' 
Secretan s- e d I t ·nationale Arbeidsorgamsa ies. 1 d Leden er n e1 . 
geven aan a e k . 8 g·even van de registreenng der 

. . . 1 h n eveneens enru d . 0 . 
H1J za u d. h later door andere Leden er rga-

ht' · ""en ie em 
bekrac i g 1llo ' d gedeeld worden. 
nisatie zullen me e 

.A.rtikel 7. 

0 . nkomst bekraéhtigd heeft , kan 
'd d t deze veiee .. . t 

1 . Elk Li a verloop van een tijdperk v.~nk t1~n Jaka~· ,e 
ze opze.,.O'en na de aanvankeh J ·e mwer mg-

b b l datum. van d ld 
r ekellleh van c en t door een akte medege ee aan 

. d vereenkoros ' stelhng er o 
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den Secretaris-Generaal van den Volkenbon<l ep. door hem 
geregistreerd. De opzegging zal eers te uitwerking hebben 
een jaaT naclat ze geregistr.eerd wercl. 

2. Elk Licl <lat deze Gvereenkomst bekrachtigd heeft en 
<lat, binnen het jaar volgend op het verstrijken van het tijd
perk van tien jaar waarvan sprake in de voorafgaande para
graaf, geen gebrnik zal maken van het recht tot opzegging 
voorz!en in dit artikel, zal voor een nieuw tijdperk van tien 
jaar gebonden zijn, en zal claarna deze overeenkomst kunnen 
opzeggen bij het verstrijken van elk tijclperk van tien jaar, 
onder de voorwaarden voorzien in dit artikel. 

Arti.kiel 8. · 

Aan het einde van elk t ij<lperk van tien jaar te rekenen 
van de inwerkingtreding dezer Overeenkomst, zal de Raad 
van Bestuur van het Intemationaal Arbeidsbureau bij de 
Algemeene Conferentie een verslag rooeten indienen betref
fende de toepassing van onderhavige Overeenkomst, en zal 
hij beslissen of cle kwiestie harer g·eheele of gedeeltelijke her
ziening op de agenda der Conferentie client gebracht te 
wor<len. 

Artikel 9. 

1. Ingeval de Conferentie een nieuwe overeenkomst tot 
g eheele of g edeeltelijke herziening van onclerhavige Over
eenkomst zou aannemen, en t enzij de nieuwe overeenkomst 
andersluidende bepalingen bevat: 

a ) Zou de bekrachtiging <loor een Lid van de nieuwe over
eenkomst tot herziening, onclanks de bepaling en van boven
staand artikel 7, van rechtswege onmiddellijke opzegging 
van onderhavig Overeenkomst met zich brengen, mits de 
nieuwe overeenkomst tot herziening in werking getreden is; 

b) met ingang van den da tum waarop de n ieuwe overeen
komst tot herziening in werking t reedt, zou onderhavige 
Overeenkomst niet meer ope,nstaan voor bekrachtiging door 
de I .1eden. 

2. Onderhavige Overeenkomst zou in ieder geval , naa1: 
vorm en inhoud , in werking blijven voor de Leden die ze zou-

.1 
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den bekrachtigd hebben en . die de Overeenkomst tot her-
. . · t zouden bekracht1gen. zierung rue 

.A.rtikel 10. 

h en de Eno-elsche tekst dezer Overeenkom1:>t 
De Fransc e . " . . 

zullen beide recb.tsgeld1g z1Jn. . 

b k
. hti· o·ing dezer Gvereenkomst door de Belg1sche 

De e 1ac o .A.l . ·d den 4" .A.un·us tus 1937 op het gemeen 
R n·eennrr we1 " . e., . 0 t n den Volkenbond te Genève geregist reerd . 
Secretanaa va . . d ·l d onŒer het voorbehoud dat de Overeenkomst 
ZiJ wer ve1 een 

. t toepassina is op Belgisch Congo noch op Roeanda-
111e van ° d · 
0 d

. mdat de plaatselijke toestanden eze toepassmg 
eroen i, o 

onmogelijk roaken. 
De navolg·ende landen hebben eveneens deze Overeenkomst 

bekrachtigd op de aangeduide data : 

Afn·hanistan · · · 
Unie van Zuid-Africa 

Oostenrijk 
Groot-Brittanië en N oord-Ierland 

China . 
Cuba . 
Estland 
Griekenland 
Vrijstaat lerland . 
Nederland 
Zweden · 

14 Mei 1937. 
25Juni 1936. 
3 Juli 1937. 

18 J uli 1936. 
2 December 1936 . 

14 April 1936. 
. 4 Juni •1937. 

30 Mei 1936 . 
20 Augustus 193€ · 
20 F ebruari 1937. 
11 J uli 1936. 


