MIKISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG

ARBEIDSDUUR
Toepassing van de wet van 9 Juli 1936.
Wekelijksche arbeidsduur
in de fabrieken van kolenagglomeraten.

VOOH.DR ACHT AAN DEN
I

KO~TING .

SIRE,
Een onderzoek werd ingesteld teneinde na te gaan of het
vervaarch gen van kolenagglomer aten, v~rvaardiging die bij
de thans vigeer ende ~ethode het gebruik van teer vergt ,
een g raad van on gezondheid vertoont die de toepassing voor
deze indus trie van de w,et van 9 Juli 1936 op den arbeidsduur zou wet tigen .
Er werd b ewezen dat h et teerstof, oeen deel van het personeel ten min ste, schadelijk beïnvloedt, deze imloed verschillende volgens den aard van den door de betrokken
ur beid ers tùtgeoefenden arbeid en volg ens de volmaak theid
!l er inrich tingen.
Er werd , :rncl erzijds, erkend dat, met h.e t oog op de
gezondheid der ar beiders, cen vermindering van den dage1ijksch en a rbeidscluur in dit bijzonder geval, niet de voordeeligste vermindering·smethode is. Verkieslijk is een arbeidsr egeling in te voer en bij dewelke de arbeider s period.isch gedu r ende minstens een vollen dag aan den invloed van het ongezond milieu onttr okken zijn.
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H et besluit dat wij rle eer hebben U ter handteekening·
voor te leggen, b eperk t den wekelijkschen arbe:hlsduur t ot
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45 u. 20 m., en schrijft tevens de verdeeling van dien duur
over dagen van acht uren voor. Aldus legt het de ondernemingshofden de -verplichting op, buiten en Zondagen, ccn
dag rust aile drie weken te verleenen of drie eventueel
opeenvolgende rustdagen binnen n egen weken.
Wij hebbcn de cer te zijn
Sire,

AMBTELIJKE BESCHEIDEK

r
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Koninklijk besluit dd, 24 Februari 1938. - Toepassing van
de wet van 9 Juli 1936, - Wekelijksche arbeidsduur
in de fabr ieken van kolenagglomeraten.

LEOPOLD III , Koning der Belgen,
van Uwe Majesteit.
de ieer eerbiedige
en zeer getrouwe clieuaars,

(Volgen de handtcekeningen Yan al de iVIinisters.)

Anu alle11 , tegenwoordigen en toekomencleu, Heil.

Gelet op de wet van 9 Juli 1936 tot invoering van de
veertigurige arbeidsweek in de bed.ri'j;ven of bed.rijfstakken,
waarin de arbeid onder ongezonde, gevaarlijke of lastige
voorwaardeu geschied t;
Gelet op de wet van 14 Juni 1921 tot invoering van de
achtm·en-dag en de acht en veertiguren-week;
Overwegende dat in de fabriteken van kolenagglomeraten
het werk geschiedt, on der ongezonde voorw.aarden;
Gelet op het advies van de Nationale ge:rp.engde Mijncomm1ssie;
Gelet op het ac1vies van den Hoogen Raad van volksgezondheid ;
Op de voorclracht van Onzen Ministerraad,
Wij hebben besloten en Wij besluiten:
Arti'kel 1. In de fabrieken waar de teer wordt aangewend
voor ao·o-lomeratie der steenkool .en in de aanhoorende teerstapelpÏ=atsen dezer fabrieken wordt de wekelijksche arbeidsduur tot gemiddeld 45 u. 20 m. per week beperkt, de gemidc1elde duur zijnde herekend over een periode die negen
\Yeken niet mag te boven gaan .
Deze beperking g.eldt voor het bij artikel 2 van c1e wet
van 1 4 .Tun1 1921 bepaald personeel, alsmede voor de eventueel
in b ecloelde inr ichtin o'en voortdurenc1 te w.e rk gestelde fabri"'
cngechefs en niet h andena.rbeiders.
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Art. 2. De bij artikel 1 beperkte arbeidsduur wordt over .
dagen van acht uren verdeeld.

ARRÊTÉS SPÉCIAUX

Art. 3. Onverminderd de bepalingen van vorenstaande
artikels, blijv.en de bepalingen van de wet va,.n 14 Juni 1921
in voege in de bij artikel 1 vermelde inrichtingen.

Extraits d'nrrêt és 11ris en 1937 cuncemant les mines

Art. 4. Onverminderd de verplichtingen die aan de ambtenaren der rechterlijke polrtie zijn opgelegd, zal het toezicht
over d·e toepassing van dit besluit verzekerd worden door de
bij koninklijk besluit del. 12 Februari 1937, gegeven in toepassing van artikel 4 der wet van 9 Juli 1936, beoogde
ambtenaren.

Arrêté royal tlu 25 août 1937, autorisant la Société charbonnière des Six Bonniers, à Seraing, à prolonger, à travers
l 'espontc sud de sa concession des « Six Bonniers », la bacnure sud à l 'étagc de 765 mètres de son siège d 'extract~on
dit « Nouveau S iège ».

Art. 5. De inbreuken op de bepali'ngen van dit besluit
zullen vastgesteld en beteugeld worden overeenkomstig artik.els 5 tot 10 van de wet van 9 Juli 1936.

Arrêté royai du 28 septembre 1937, autorisant la ~ocié!é
anonyme d 'Hensics-Pommerœul, à Hensies, à r éduire, tant
pour sa concession de « Hcnsies-Pommerœtù » que pour sa
concession du « Nord de Quiévrain », à 50 mètres le massif
protecteur sous les morts-terrains, sa uf à porter cette r éduction
à 20 mètres dans la zo ne tle la concession de « H ensies-Pommerœul . », si turc entre les canaux de :Mons à Condé et de
Pommerœul à An toing.

Art. 6. Onze Minister van .A.rbeid en Sociale Voorzorg
wordt belast met de uitvoering van eût besluit, <lat zal in
werking treden op 1 April 1938.

Gegeven te Bru ssel ,d·en 24n Februari 1938.
Arrêté roya l du 15 décembre 1937, donnant confiri:iation ;1
lu Société « E srhwcilcr Bcrgwcrksvcrein », ~l Kohlschc1<l .(Rlw.
nanie ) de la propriété de la partie <le la c~n~ession de ~1 ine .
dr fer dénomm ée « Anfang », sitnéc en terntorre belge, d un_e
superficie d 'enYiron 5.024 hectares, s 'étendant sous le terntoire des communes cl 'Eupen, Kettenis, Eynaken. Wa lhom .
Lontzen, Hergenrath, Hauset et Moresnet.

LEOPOLD.

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.)
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Arrêté royal du 15 décembre 1937, donnant confirmation
à la Société « E schwciler Bc1·gwersk verein », ù Kohl srhcitl
(Rhénanie), de la in·oin·iété des quin ze concessions minières
dénommées ci-ap rès, situées toutes et entièrement en territoire
belge et ortroyé'es pour man ganèse ou mine rai de fer : « t+cme reth », « Hamc r », « F'ortsetzung », « Christoffel I, IT, llI
et IV », «Jacob », et « Rudolf I , JI, III, IV, V .. VI et VII ».

