
AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

Koninklijk besluit dd. 15 Juli 1938 tot wijziging van h~ 
koninklijk besluit van 15 October 1937, gegeven fin 
uitvoering van ·de samengeordende wetten betreffende 
het pensioenstelsel der mijnwerkers. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigcn en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wetten bctreffende het pensioenstelsel der 
mijnwerkers, samengeordend bij koninld ijk besluit van 25 Au . 
gustus 1937 ; 

Herzien het koninklijk bcslui t van 15 October 1037, gege
ven in uitvoering van boven vermelde samengeordende wetten, 
namelijk artikcl 99 dat de uitkeeringsmodaliteiten bepaalt 
der pcnsioenen en audere voordeelen voorzicn bij deze wetten ; 

Op de voordracht van Onzcn l\fin istcr Yan Arbcid en 
Sociale Voorzorg ; 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. - De tckst van a rtikel 99, alinea 1, van het 
koninklijk besluit van 15 Octobcr 1937 wordt door den vol
genden tekst vervangen : 

« De uitkeering aan verschillende pcnsioen gerechtigden 
van aanvullingen, vcrmcerdcringen, toclagen en kosteloozc 
steenkolen, tcn laste van hct R ijk of van het. Nationaal Fonds, 
o·eschicdt maandclijks, in den loop der laatste veertien dagen 
"' der maand voor de:welke de u itgekeerde voordeelen toege-
kend zijn, door toedoen van de voorzorgskas, waarvan den 
beheerst raad het pensioen verleend heeft. > 
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Art. 2. De voorgaande bepalinrr zal van k h 
t b t f d · · b rac t worden wa e re t e m tkeermg der voordeelen t rr k 

maand Juli 1938. oe0 e end voor de 

Art. 3. - Onze !lfinister van Arbeid en Sociale 
wordt belast met de uitvoering dit besluit. Voorzorg 

Gegeven t e Brussel, den 15" J uli 1938. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege 

De Minister van Arbeid en Sociale V oorzorg, 

A. DELATTRE. 
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Wet dd. 18 Juli 1938 houdende· wijziging van sommige arti
kelen der samengeschakelde wetten van 25 Augustus 
1937, betreffende het pensioenstelsel der .mijnwerkers. 

LEOP OLD III, Koning der Belgen , 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

De K amers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen het 
geen volgt : 

Artikel 1. - De hiernavermelde artikelen der samengescha
kelde wetten van 15 Augustus 1937 betreffende het pensioen 
stelsel der mijnwerkers worden als volgt gewijzigd : 

Artikcl 1. - 1° ln f ine, van alinea 3, den volgenden zm 
toevoegen : 

« Bij konink.lijk bcsluit zal kunnen bepaald worden wat cr 
<lient verstaan door ondergrondsche ondernemingene. » 

2° Alinea 4, door den volgendent tekst vervangen : 

« \Vordcn cr bovendien mccle gelijkgesteld de werklieden 
van privatc aannemcrs, in de onder de wet vallencle bedrijven 
~an het werk gestcld in den ondergrond, alsmede op den 
bovengrond aan werken van allerlei aard welke de eigenlijkr. 
mrpJoitatie aanbelangr.n. 

» Bij koninkl ijk besluit zullen die werken nader kunnen 
bepaald worden. » 

.Artikel 7, in alinea 's 7 et 8 de woorden « zes maanden », 
door de woorden « twaalf maanden :), vervangen. 

Artikel 2lbis. - 1° In alinea 1. de woorden « zelfs indien 
de echtgenoot is overledcn na het vcrstrijken van de jaar
lijksche periode bij het vorig artikel bepaald », door de woor
den « welk ook de datum van het overlijden van den echtge
noot zij » vervangen. 

2° De alinea 's 2, 3 en 5 doen wegvallen . 

Artikel 21quater. - De vigeerende bepalingen door de vol
gende teksten vervangen : 

~~----------~--~-~-
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« De bij artikel 36ter van dezc wet bedoeldc weduwen te 
wier bate de bij dat ar t ikel voorzicne stortingen werden ge
daan, hebben, ten laste van bet Nationaal Fonds, recht op 
een toelage gelijk aan het verschil tusschen het bij artikcl 21 
van deze wet voorzien pensioen en het bcdrag van het wedn
wepensioen dat hun werkelijk wordt toegewezen in u1tvoering 
van de algemeene pensioenwet. 

» Hebben insgelijks rccht op die toclage, de bij artikel 
36te?· bedoelde weduwen wier echtgenoot, hoewel hij de in 
het bij artikel 34 bedoeldc koninldijk bcsluit opgegeven voor
waarden vervulde, werk hevat hecft buiten de onder de wet 
vallende bedrijfsondernemingen en a ldus de b ij de algemeene 
pesioenwet voorziene verplichte stortingen hccft gedaan tot 
het bckomen van het bij <l ie algemeene wet voorzien weduwe
pensioen. 

» AJs overgangsmaatr egcl wordt hct . recht op de bij dit 
artikel voorziene toelage ook verllend aan de bij artikel 36ter 
bedoelde weduwen wier echtgenoot v66r 1 Mei 1936 is overle
dentc en die hct bi j de algmeene wet voorzien wcduwcnpen
soioen gen ieten; de bij artikel 36ter bedoel<le wcduwcn wier 
cchtgenoot v66r 1 Mei 1936 is o,·crlcdcn en die het bij de 
algemeene pensioenwet voor zien weduwcnpensioen niet genieten, 
hebben r echt op het bij artikel 21 van deze wet voorzien wc
duwenpensiocn. 

» E venwel worden de bij dit artikcl voorzienc voordeelen 
n de biJ' artikel 36bis bedoelcle we<luwen slcchts verleend 

aa 1 d . . , , J ondcr voorwaarde dat de cchtgenoot over e en ZIJ voor 1et 
verstrijken van een termijn van vijf jaar ingaan de op den 
datum van zijn afdanking. 

» De bij dit artikel ten bezware van het Nationaal Fonds 
voorziene voordeelen wor<lcn aan de wcduwen die op het 
ooaenblik van het overlijden van hun eehtgcnoot van hem 
ge;chciden leefden, slechts verleend indien zij zich n iet in 
een der "'CYallen van uitsluiting bevinden clic zijn vcrmeld 
in het uÏtvoering van artikel 39bis van deze wet genomen 
koninklijk besluit. . 

» De weduwen die hertrouwen verhezen het r echt op de bij 
dit artikel voorziene voordeelen . 

1 
! 

.../"'-
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» De toepassing van dit a rtikel wordt bij koninklijk besluit 
geregeld. » 

Artikel 29, lid 1. - H et eijfer « 840 > wordt vervangen door 
(( 1,200 ). . 

Aan Iid 8 van hetzelfde art ikel wordt de volgende tekst toe
gevoegd : 

« Ingeval het ouderdomspensioen, toegekend krachtens de 
algemeene wet en verhoogd met de vergoeding van 420 frank 
ten laste van het Nationaal Fonds, niet 2,520 frank overschrijdt, 
wordt bedoelde vergoeding van 420 frank derwijze verhoogd 
dat het totaal van bedoelde voordeelen dit bedrag van 2,520 
frank bereikt. » 

Aan hetzelfde ar tikel een lid 10 (nieuw) toe te voegen, 
luidende : 

« De weduwen bij dit artikel bedoeld, verliezen, in geval 
van nieuw huwelijk, hun reehten op de voordeelen hij dit 
artikel voorzien, andere dans de vergoedingen voor kinder en 
voorzien bij artikel 22. Zij herkrijgen hun rechten in geval 
van nieuw weduwschap. » 

Artikel 30. - In fine den volgende tekst t oevoegen : 

« De bedragcn van 840 en :JOO frank voorzien bij dit arti
kel worden onderseheidenlijk gebracht ou 1,200 en 660 frank 
vo~r de weduwen wicr eehtgenoot. ten minste der tig jaar dienst' 
als mijnwerker telde. 

» De weduwen die hertrouwen verliezen hun r echt op de bij 
dit artikel voorziene voordeelen. 

» Ingeval de gepensionneerde weduwe van een mijnwerker 
hertrouwt met een mijnwerkcr, mag het haar bij nieuw weduw
schap toekomend pensioen niet lager zijn da t het pensioen dat 
zij in toepassing van de samengeordende wetten wegens haar 
vorig weduwschap ontving. 

» Deze bepaling is ook van toepassing voor de weduwen die 
de bij de artikelen 21, 21bis, 2lter, 21quater en 29 van deze 
wet voorziene voordeelen genieten. » 

Art. 30ter. - Een artikel 30ter (nieuw) wordt ingevoegd 
luidend : 
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« Voor de toepassing van de artikelen 21, 24 en 25 dezer 
wet, worden aangezien als bij den arbeid overleden de arbei
ders die hct mijnwerk hebbcn verlaten tengevolge van coller
tieve afwezigheid van de mijn en die overlcclen zijn ti jdens 
den duur dezer afwi jzigheid, mits evenwel zij geen persoon
lijken arbeid hebben verr icht bui ten aan de deze wet onder
worken bcdrijven tusschen den datum van het wezcnlijk ophou
dent van het werk in de mijn wegens collective afwezigheid 
en den datum van hun overlijden. » 

A.rtikel 32. - 1° In fine van alinea 31 , de volgenclc woorden 

toevoegen : 
« ... of gedurende de tweejaren die aan den datum waarop 

de bij artikel 7 van deze wet voorziene stortingen hebben 

opgehouden, voorafgingen. » 
2° Na alinea 31, den volgenden tekst inlasschen : 

« Deze voorwaarde wordt niet ver eischt van den belang
hebbende die sedert zijn eer ste indiensttreding in een onder 
de wc1. Yallcnd bcùl'ijf, nooit ccnigcrlci ambacht, bel'ocp or 
bedrijvigheid heeft u itgoefend buiten de onder de wet val

lende bedrijven. » 

3° Alinea 33, door de volgende bepaling vervangen : 

« De hierboven voorziene periode van twee jaar wordt ver · 
Jengd met den duur t ijdens denwelken de werkman van alle 
mijnwerk verwijder d werd gehouden wegens omstan<l igheden 
die collectieve afwezigheid in de mijn hcbben veroor zaakt nf 
wegens onvrijwillige werkloosheid ten gevolgc van economischt' 
crisis; andere verlengingen van die pcriode van twee j anr 
zullcn bij koninJdijk bcsluit kunnen bepaald worden. » 

Artikel 39, lid 2. - H etzelfde voordeel wordt verleend aan 
de arbeiders die, na de inwerldngtr eding, dezer wet, bewij zen te 
voldoen aan de vereischten gesteld om de wel<laad te genieten 
van bedoeldc bepalingen gcnomen ter uitvocr ing van de wet 
van 9 Apr il 1922, en die, v66r 1 Januari 1939, hun aanvraag 

inà ienen . » 
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L id. 3. - « De tcgemoetkoming wordt ondcrscheidenijk 
rnstgcsteld op 5,100 franlc voor de gehuwde belanghebbendcn, 
en 4,008 frank YOor de ongehuwde belanghebbenden, de weduw
naars of de uit <len ccht geschciclencn, die geclurcncle ten 
minste der tig jaar in de on dergr ondsche werken der mijn en 
hebben gearbcid. Zij wordt bepaalcl op 4,200 frank voor de 
bclanghebbenden gchuwden en op 3,200 frank voor de onge
huwde, weduwnaars of uit den echt gescheiden belanghebben
den , die minder dan dertig jar cn dicnst tellcn in de onder
gronclschc wcrken van de mijnen. » 

Artikel 41. - 1° In fine van alinea 1 de woorclen « onder 
dezelfde voorwaar den als v66r den oorlog » vervangen door 
Llc woor den « onder de bij koniltklijk bcsluit vast te stellcn 
Yoorwaarden. » 

2° Bij alinea 2, na de woorden « mobilisat ie te werk rrestcld 
• b 

waren », m tasschen : « of clic binnen het jaar na den clalnm 
rnn hun demobilisaLie d ienst hebben gcnomen of hernomen. » 

3° Na alinea 2, den volgenden tekst inlasschen : 
« lVIag ook op het voordccl van de artikelen 40 en 41 aan

spraak maken, de werkman clie, op het oogenblik van zijn 
mobilisatie, zijn depor ta tie of zi jn vertrek in ballingschap, 
ti jdclij~~ n n aile 1:1'. ijnwerk vcrwijdcrd was, indien hij er van 
laat bh Jken cla t htJ na 1 Au gustus 1913 in de ondcr de wel 
vallende bcdri jven werkzaam is gcwecst en dat hij in hct tijd
pcrk begr cpen t usschen den cla.tum waa1·op h ij de mijn hccft 
Yerlatcn en d ien van zij n mobilisatie, zijn clcportatie of zijn 
Yertrek in ballingschap , gcenerlci ambacht , beroep of bedr ij. 

Yen heef t uitgoefend » 
A rtikcl 41ter. - Ecn artikcl 4lter (n ieuw) inlasschen clal 

als volgt lu idt : 
« H ct voorclccl van yorenstan nclc mtikelcn 40, 41 en 41bis 

wordt niet vcrlce11d aan den wcrkman die tijclens zijn loop
baa n niet in <le op Belgisch grondgebied gelegen onder de 
wet vallende bcclr ijven heeft gewerkt. » 

Art. 91. - Wordt als volgt aangevuld : 
« De artikelen 214b en 214j va n het Burgerlijk Wetboek 

zijn niet tocpasseli jk in geval van scheiding van tafel en bccl . 
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hetzij r echterli jk, hetzij feit eli jk, van den gepensionneerde 
en zijn echtgenoote, wat de bij deze wet voorziene voordeelen 
betreft. » 

Art. 2. - Deze bepalingen worden van kraélit op 1 Juli 
1938. 

Kondigen de tegenwoordige wet af, bleven <lat zij met 's 
Lands zegel bekleed en door de M onit enr bekendgemaakt 
worde. 

Gegeven te Br ussel, den 18° Juli 1938. 

LEOPOLD. 

D e Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. 

V an Konin gswege : 

A. DELAT TRE. 

Gezien en met 's L ands zegel gezegeld. 

De Minister van Justitie, 

J . PHOLIEN. 

l 
î 

r 

---------------------------· 
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Koninklijk besluit dd. 10 September 1938 gegeven in uit
voering van de wet van 18 Juli 1938, lot wijziging 
en aanvulling van sommige bepalingen der bij konink
lijk besluit van 25 Augustus 1937 samengevatte wetten 
betreffende het pensioenstelsel d er mijnwerkers. 

LEOPOLD III , K oning der Belgen . 
.Aan allen, tegenwoo1·digen en toekomenden, H eil. 

l :clet op de wct va n 18 Juli 1938, tot wijziging en aan vul-
1 ing: nrn sommige bepalingen der wet t en samengeschakeld b ij 
koninkl ijk beslu it van 25 Auguslus 1937, betrcffencle het pen 
sioenstelscl der mijnwcrkers; 

H erzien hct koninkli jk beslu it van 15 October 1937. ge
gcven in ui tvocring van boven vcrmeldc sa mensgeschakeldc 
wctten va n 25 .r\ugustus 1937 ; 

Overwegencle dat cr aanlicling toc bestaat de uitvoerinJ 
van de \ \"Ct Yan 18 Juli 1938 te verzckeren en bij gevolg, som
rnigc bcpal ingen van ,·oorgaa nd koninklij k besluit van 15 Oc
tobcl' 1937, te wijzigen of aan te Yullen ; 

Op d e voordraeht van On z<'n ï\fo1is ter van Arbeid en So
ciale Voorzorp:, 

Wï j hebben bcslotcn en Wij beslu iten : 

Art ikel 1. - Het koninklijk besluit van 15 October 1937 
wor cH a:s Yolgt gewijzigcl en aa ngeYuld 

Artikel l : 
E crste al inea Yer ni ngen door ùcn volgenden r ekst : 

« \ Vorden met de stenkoolmijmvP"Jrnrs gelijkgesteld, de 
wcrklieden van pr ivatc aannemers. in de onder de wet val
lcndc bedri j ,·en ailn heL werk gesteld 't zij in den ondergrond, 
op gcconccssionneerd gron dgebicd, .het aanleggen van schach
ten in begrepen, ' t zij op den bovengrond, aan werken. van 
allerlei aarcl welke de cige_nl ij ke cxploita tic aanbelangen, 
7.o.oals ver voer. lading, behan deling van de u itgedolven pro
duc-t·en, r ermeerder ing en vermindcri ng van den opslag (stocks l 
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arbeid aan afvalbelten, in werkplaatsen waarin steenkolen 
worden bereid of gewasschen, in smidsen en werkplaatscn 
waarin gereedschap en bedrijfsmateriaal wor den hcrstcl<l in 
lampenkamers, in opslagruimtcn Yoor hout en andere ~·oor 
het bedrijf, noodige stoffcn. » 

Tusschen <le 3• en de 4• alinca 's, de volgende teksten invoe
gen : 

« W orden, voor de tocpassing van de bepalingen der samen
geschakelde wetten van 25 Augustus 1937, aangezien als « on
dergrondsche exploitat ies » de cxploitaties bij ver ticale putten 
of fleschvormige puiten, waanan de .d iepte 20 meter bc1·cikt 
of overscbrijdt ; worden aangezien als openluchte:q)loitat ies de 
exploitat ies bij putten van minder dan 20 meter . 

» Nochtans blijven de in de bij verticale puttcn \·an mindcr 
dan 20 meter .diepte ven ichte diensten, waar voor de bij <le 
wetten van 30 December 1924 en 1 Au"'ustus 1930 voorziene 

0 ' 

stortingen werden gedaan, aangezicn ais mijndienstcn die cen 
recht doen ingaan op de voor deelen der wctgeving bet reffcnde 
het pensioenst elsel der mijnwerkers. » 

Artikel 2 : 

Alinea 3 Yervangen door den volgenden tekst : 
~< De ondergrondsche diensten in gelijkgestelde bo<lrijvl'n, 

bu rten de geconcessionneerde metalmijnen, de leisteengroevcn, 
de exploitaties van wetsteen, de kleigr ooven en de privatc on
der nemin gen bedocld bij ar tikel 1 van dit besluit komen op 
den leeft ijd van 60 jaar in aanmer king ondcr dezelfde voor
waarden van leefti jd en pcnsioenbedrng als de boYengrondsche 
diensten in de steenkoolmijnen . » 

Artikel 18 : 

Alinea 1, bij de opsomming van de ariikelen der samen
geschakelde wetten « 31bis » invoegen. 

6° door de volgende teksten vervangen 

« Deze d ie sinds haar huwelijk met den gcpensionnccr de 
niet gedurende minstens vij E jaar met hem heeft samenge
woond, tenzi j echter er uit hun huwclijk een kind is gesprotc11. 

» Nochtans is deze uitsluiting niet van toepassin g : 

-, 
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» a) Ingeval de gescheiden echtgenoote reeds op 30 Septem
ber 1937 het voordeel der bepalingen van vorenvermeld arti
kel 39bis genoot; 

» b) Ingeval de aanvTaagster , door opeenvolgende huwelij
ken gedurende minstens vij f j aar met een mijnwerker heeft 
samensgcwoond en niet in een der ancler e van de in dit artikl 
aangehaalde gevallen van uitsluiting verkeert. » 

Art ikel 19 : 

De woor den « zes maanclen » in fine van dit ar tikel door 
« twaalf rnaanden » ver vangen . 

Artikel 21 : 
Alinea 1 de woorden « den datum van het inclicnen van 

de ·vr aag ~m ouderdomspcnsiocn », in f ine van deze alinea, 
door de woorden « den datum waai·op de arbeid in de mijn 
ophoudt » vervangen. 

Nl de laatste alinea, den volgenden t ekst toevoegen : 
« Zij wordt eveneens verlegd met den duur der perio<len 

van volledige eu onvrijwillige werkloosheid, voortvloeiende 
uit een economische crisis,' onder de voorwaarden vastgesteld 
bij alinea 's 9 en 10 van ar tikel 22 van dit besluit . » 

Artikel 22 : 

1Uinea 10, cloor de volgencle bepalingen ver vangen : 
« De belanghebbende <lient, daarenboven een getuigschrif t 

van het gewestelijk bureau van den Nationalen Dienst voor 
arbeidsbemiddeling en werldoosheid of van de gewestelijke 

. arbeidsbeurs voor te leggen, waarbij wordt vastgesteld dat 
hij ge<lurende de in aarunerking te nemen p er iode bij een 
dezer instelligen als mijnwerker was ingeschreven, en dat hij 
de werkaanbiedingen van rnijnondernemingen of van daar
mee gelijkgestelde bedrijfsondernemingen niet heeft gewei
gerd. » 

Na de laatste alinea, den volgentlen tekst t oevoegen : 
« Zij wordt eveneens verleng'Cl met den duur der perioden 

van volledige en onvrijwill ige werltloosheid, voor tvloeicnde 
uit een economische crisis onder de voorwaarden vastgestchl 

' bij alinea 's 9 en 10 van dit artikel. » 
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Artikel 24 : 

1° en 2° door de volgende teksten vervanO'en . 
0 ' 

« 1° '?at zij ~ij de gewestelijke arbeidsbeurs of bij het 
gewestehJk bestedmgsbnreau van den Nati·onal n· . . . en 1enst voor 
arbc1dsbem1cldelmg en wel'kloosheid van lltlll t 1 1 1 . s ree c a s wer {-
zoekenden m de kolenmijnen of in de daa , 1· ·i 
b ,d .· · . · · · . • rmee ge IJ {gestelde 
e 11.)ven ztJn mgeschreven o-edul'ende d . d b 

h 1 · o e per10 e eO'repen 
tusse en wt oogenblik waarop het wei·Jc <l . . f '." 
d . . e m1Jn o m een 

aarmee gehJkgesteld bedrijf werd sti lll'e)ell'd d l [ . . 
d . o · o en en ce tiJcl om te wor en .gepens1onneerd of ten . t' . . 

• J' l mins e tlJdens de t . 
Jaren, Ci te wt indfonen van de vraa" om ,., . ~vee 
worden, voorafgingen. 0 ,,cpensionneerd te 

» Nochtans, voor de bean"hebb cl . 
van 53 jaar indien zij ondel'~roi d ~11

1 en, die. na den leeftijJ 
den leeft ijd van 58 jaar. indie 

1 
.s·c· 

1~ 'rei·klteden zijn, of na 
den zijn, Wel'den afrredankt 

11
d.ZlJb. ovengrondsehe WerkJie-

o ' en ie mnen d . cl 
pen tusschcm het ophouden , .. 1n 1 t . . e per10 e begre· 
1 l f . . < 1e m1J nwerl·e d 
mu ee t1Jd voor het pensio . ' n en wettelij-

en, ve1·zu1rnd l bl 
werkzoekendcn bij een der voren , , Id . ie . )en zieh ais 
. h . . \ermc e mstell 
msc r 1Jven. wordt borenbepaaP t . . mgen te laten 

. cl < Cie Cl'ffilJll V' t . 
een per10 e gcbracht O'eliJI- d .. <1n wee Jaal' op 

o ' aan ie berrr 
datum van de afdankinO' en J· o epen tussehen den 

. . o men w::ia1·0 d b 
den leeft1Jd voor het pensioen 1 f P_ e elanghebben<le 

. iee t be1·e1kt 
» In d it geval, woi-dt het pe . · 

l f ns1oen verlee l c a.g a Yan de maand volo·end . ne van den eersten 
b.~nde . ~1 et bewijs levert dat ~1 i ~p,., die, , wnarin de belangheb
t 1J<l b1J <le gewesteliJ.ke ar·b .d Jb oedmendc den vereischte.i1 • e1 s em·s f b · · h bestedi ngsbureau van deii N L. · 

1 
· 0 1J et gewestelijk . 1a i · - a rnna en Dienst m1c1 e_mg en werklooshcid . . voor arbeidsbe-

" as mgesehreven . 
» Door een getuigschrift f 

1 ' 
arbei ùsbeurs oï door het ge' a ge1 .~verd cloor de gewesteliJl·e 

D. ' weste iJke bu. ' 
nalcn ienst voor arbeidsbemicld . t e::iu van den Natio-
werkaanbod, 't zij in de k 1 .~hng en werkloosheid "e 

1.. o enmiJnen 't . . . o en 
ge lJkgestelcle bedrijven, van de h ' ZlJ m de daarmee 
behaJve wegens liehamelijke 011 1 

~n<l . Le hebben "'ewezen 
al . . . gese 1ikthe1d d. b ' 

norm< e \nJze 111 de onder de , . , 1e hun belet 0 > 

werken. ~et vallende bedrijven 
1 
~ 

f 
t 
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» De belanghebbende moet het bewijs leveren van he·, 
bestaa.n van de ziekte of van het ongeval waardoor hij in ùc 
onmogelijkJ1eid is gesteld, aan de aanbiedingen van werk in 
een onder de wet vallend bedrijf, gevolg te geven. Hij muet 
ook de vorenvermelde gewestelijke arbeidsbeurs of het voren
Vermeld gewestelijk bureau voor arbei<lsbemiddeling ".an 
zijn eventueele genezing kennis geven. » 

De alinea 's die het 3° u itmaken schl'appen . 

l n fine, de volgende bepaling toevogen : 

« De op het oogenblijk van een gemeenschappelijke stop
zetting van het werk in een onder de wet vallende ondernr?
ming. te werk gestelde arbeiders, onderneming die bij het 
eindigen van de gemeenschappelijke stopzetting het bedrijf 
verlaat, worden besehouwd ais afgedankt wegens economischc 
crisis of staking van het bedrijf. » 

Artikel 25 : 
Alinea 1, het lid van den volzin « het bij, 1 •, 2° en 3° », 

door « het bij 1 • en 2° » vervangen. 

A.linea 2, deze alinea ais volgt beginnen : 

« De belanghebbenden die op 1 M:ei 1936 bij de gewestelijke 
arbeidsbeurs of bij het gewestelijk bestedingsbureau van den 
Nationale Dienst voor arbeidsbemiddeling en werkloosheid niet 
waren ingeschreven, zullen... » ' 

Alinea 3, deze alinea als volgt beginnen : 

« Voor de belanghebbenden die verwaarloosd hebben zich 
v66r 1 October 1930 bij de gewestelijke arbeidsbeurs of bij 
het gewestelijk bestedingsbureau van den Nationalen Dienst 
voor arbeidsbemiddeling en werldoosheid te laten inscrijven ... » 

Laatste alinea, na de woorden « in geval de arbeidsbeurs 
van hun district », de woorden « of het gewestelijk bestedings
bureau van den Nationalen Dienst voor al'beidsbemi<ldeling 
en weékloosheid » invoegen. 

Artikel 29 : 

De bepalingen van dit ar t ikel door den volgenden tekst 
ver vangen : 
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« Mag op het voor deel der bepalingen van artikelen 40 en 
41 van de samengeschakelde wettcn aanspraak maken 

» 1° De werkman die op het oogenblik van ziJ·n mob· li t• · · d · . . I sa ie, 
z1Jn eportat1e of z1Jn Yertrek in ballingschap, in een onder 
de wet vallend Belgisch bedrijf werkzaam was. 

• 2° ~egene ~.ic, op het oogenblik van zijn mobilisatie, zijn 
deportat1e of z1Jn ve1trek in ballingschap, ti jdelijk van alle 
~i.jnwerk verwijderd was, indien hij er van laat blijken dat 
hiJ na 1 Augu~tus 1913, in de onder de wet vallende bedri j
ven werkzaam 1s geweest en <lat hij in het tijdpcrk begrepen 
tusschen den datum waarop hij de m ijn verlaten heeft a· .. en 
. ien v~n ZIJn mobilisatic, zijn deportatie of zijn vertrek 
rn ballmgschap gcenerlei ambacht, berocp of bedrij vio-he·a 
buiten de bedoelde onder de wet vallende bedrijven llee~t 
uitgeoefend. 

. 3° Degene die, oud mijnwerker weer <licnst genomen heeft 
m een ouder de wet vallend bedrijf, binnen hct jaar n d 
d . . d l il. . ' a en atum van ZIJn emo) 1sat1e. wat den oud-striJ. dei· of , , . . voor 
1 J anuari 1920 wat de andere categorieën betreft. 

) 

» 4° Degene <lie als mijnwerkel' dienst genomen heeft · 
een Belgische mijn, binnen het jaa1· na den datum vai . ~n 
d b ·1· . d d . ·a l ZlJ11 emo 1 1sat1e, wat en. o.~ -str1J er of v66r 1 J anura 

1920 wat de andere categon een bet1·eft; ' 

» 5° Degcne die t ijdens den oorlog in de onmogelijkheid 
Yerkcerde zich nog langer naar cen Belgische mijn te begeven 
om cr te weren, tekn gevolge van de afscha:ffina- dei· v k 

. o cr eers-
m1ddelen of van maatregelen door het bczcttingsleo-er · d 

b. d t ff a· , o JU e e~apege 1en eu ge ro ~n, en 1e, vo6r 1 Jan uari 1920 weer 
dienst genomen heeft, m de onder de wet vallende b d · . 

. . e l'IJven. 
» l'iiag eveneens op het biJ de artikclen 40 en 41 . 

voorz1en 
voordeel aanspraak maken, de Belgische werkman a· h 

blil · · b'l' · le op et oogcn c van z1Jn mo 1 1sat1e zijn deportatie of , · · 
. . . ZlJn vcrtrek 
111 ballmgschap, werkzaam m een miJ.ncxpl ·t t . 
· . . • 01 a 1e geleo-en 
m een land, waarmee m zake m1jnwerkspens1·0 

° 
1 . . en een over een-
rnmst van wcderkeen ghe1cl werd gcsloten. 

» Nochans wordt het voor<leel van vot·eiist d . 
. . · aan e ar tikelen 

40 Cil .J.J bts met verJecnd aan den WCl'km" d. · "d . · · 
ull IC t •J ens Z!Jt1 
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loopbaan niet in de op Belgisch gron<lgèbied gelegen, onder 
de wet valiende bedrij"cn heeft gcwerkt. 

» De bij artikelen 40 en 41 der samengeschakelde wetten, 
voorziene dicntsbonificatie worden, wat de vaststelling van 
het pensioensbedrag en den leeftijd om gcpensionneerd te 
worden betreft, gelijkgesteld met de in den onder grond ver
richte diensten, zoo belanghebbende in den ondergrond werk
zaam was, 't zij op het oogenblik dat hij het werk staakte 
in hct begin of gcdmende de vijandelijkheden, 't zij op het 
oogenblik van zijn dienstneming of herneming in de mijn 
na d e vijandelijkheden. » 

Artikel 32 : 
De laatste alinea als volgt aanvullen : 
« De in de gelijkgcstelde bcdrijven, audere dan de leisteen

groeven, de geconcessionneerde metaalmijnen, de exploitaties 
van wetstecn, de klcigrocven en de private ondernemingen 
bedoeld bij ar t ikel 1 van dit besluit, komen voor de toepas
sing van artikcl 32 van de samengeschakelde wetten in de
zelfde mate als de bovengrondsche diensten in de kolenmijn
ondernemingen in aanmerking. » 

Artikel 34 : 

l n fine van alinea 4, toevoegen : 
« .. of geclurende de twee jaren die aan den datum waarop 

de bij artikel 7 van cleze wet voorziene stortingen hebben 
opgebouden, vooraf gingen. » 

Tusschen alinea 's 5 en 6, de volgende bepaling invoegen : 
« E venzoo wordt deze voorwaarcle n iet vereischt van den 

belanghebbende d ie seder t zijn eerste indiensttr eding in een 
onder de wet vallend bedrijf, nooit eenigerlei ambacht, be
roep of bedrijvigheid heeft uitgeoefend buiten de onder de 
\\-et vallende bedrijven. » 

Na alinea 6, den volgenden tekst toevoegen : 
« De hierboven voor ziene periode van ·twee jaar wordt 

eveneens verlengd met den duur der perioden van onvr1J
willige volledige werkloosheid voortvloeiende uit een econo
mische crisis, gedurende dewelke belanghebbende als werk 
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z?ekende ffilJnwerke~· bij het gewesteli ·1· .. 
t.1.~n~len Dienst voor arbeidsbemiddeli~~ bureau van den Na
PIJ de gewestelijke arbeidsb~urs . " en werkloosheid of 

» Belanghebbende moet be : . . was mgescherven . WIJzen . 
» 10 Door overlegging Yan ee·n doo~ . . 

leverd attest dat hij we"'ens .den bedr1Jfsleider afge-
d ni t d o , economische crisis d 

a c , e bedrijfsleider bij dat tt · t wer afge-
afdanlàng wegens gemis van werk a 1 e: ve.rkl~rende dat de 

» 20 Door overlegging van een d~:;o~~e~d is ge.~c~ied; 
van den Nationalen Dienst voor b ·asb ":ewestchJk bureau 
1 h ·d f ar ei emiddcling 
oos ei o door de gewestelijke arbeid b , f en werk-

dat hij aeernerlei aanbod s em s a geleverd attest 
o ·van werk in e d ' 

vallend bedri jf heeft af"'e en on er de wet 
b . wezen. » 

. Artikel 41, door de vol"'encle bepal' 
< E 0 mgen vervangen 
< -., • r worclt een j aarlijksche t l 
» 10 Aan de weduwen der . . oe age verleend : 

leefti.jdsvereischte de andere miJnwerkers die, behalve de 
. b' . . ' . voorwaarde 

zien IJ art1kel 14 van de bij 1 . 
1 

. . n ver vulJen voor-
gustus 1920 samenaevatte ·tt rnnm tliJk beslui t dd 30 A 11 

2 
· o we en . · -

. » o .Aan de kolenmijnwerkcrs die d 
m:~oermg der wet dd. 9 April 1992 e toelagc genieten ter 
miJnwerkers; d ie, v66r den 1" J · ~. en aan de. s teenkolen-
dit V J } il ctllllar1 1939 . oorc ce zu en vcrzocken ind· . . om hct genot van 
1'925 verplicht waren den a1·be ·d1e~ ZIJ, v66r den l " Ja' nua . 
I t 1 m h t · · < r1 
a ~n on: reden van ziekte, welke een e m1Jnbcdrijf te ver-

schiktheid ten gevo]O'e had • . . volkomcn arbeids . 
hi. d o ' zaa ZIJ behoefti O' . . onge
. J e algemeene pensioenwct, en indi ~. ZlJn, ais bepaald 

beneden vermelde categorieën vallen . en ZlJ in een der drie 
» A z·· · . 

. . . i.J d ie, verplicht den arbei 
leef1'.1J~ van 60 jaar , incl.ien . . b d . t e staken, v66r den 
den leeftijd van 55 J·aar i·na· ZIJ . ?vengronders ZÏJ·n of , , 
bl . ·1 ' ren ZIJ d voor 

IJ ren van minstens dertig . . on ergronders zijn l t 
mijnbedrijven. Jaar d1enst in de BeJ.,...· 1 ' a en 

' 0 isc ie kolen-
». B. Zij d ie, verplicht den .. 
h ·a · · m1Jnarl ·d se ei enhJk v66r den leeftiJ. d . Jei te staken d 

d e f . 'an 60 of ' on er-
_r ig Jaar . d~enst te hebben verstr van 55 jaar , zonder 

mmstens twm t1g dienstjaren i ekt, laten blijken van 
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» G. Zij die, meer clan 60 of dan 55 jaar oud zijnclc, naar 
gelang zij boven - of onder gronders zijn, zoncler n ochtans 
dertig jaar dienst in een mijnbedrijf te tellen , laten blijken 
van minstens t wintig dienstjaren. 

» II. Het bedrag d er t oelage is vastgesteld op 1,320 frank 
voor de onder 1° hierboven bedoelde weduwen. 

» De tegemoetkoming wordt vastgctcld op 5,100 frank voor 
de gehuwde belanhebbenden, en 4,008 fra~k voor de onge
huwden, de weduwnaars of de uit den echt gescheidenen , 
die gedurende ten minsten dertig jaar a.an de ondergrondsche 
mijnwerken hebben gearbeid. De tegemoetkoming wordt vast
gesteld op 4,200 frank voor de gchuwde belanghebbende die 
minder dans dertig jaren dienst tellcn aan de ondergrondscbe 
mijnwerken en op 3,200 frank voor de belanghebbenden , 
ongehuwden, weduwnaars of uit d en ccht geschcidcnen, die 
gedurende t en rninstc twinting jaar in de mijnen hebben 
gearbeid (on der- en bovengrond) . 

>? III. De bij di t artikel voorziene toelagen worden verleend 
van af den eersten dag der maand volgende op den clag 
waarop de aan gvraag werd ingediend. 

» IV. De aanvraag om toelage wordt ingediend bij den 
beheerraad van de voorzorgskas van het district, waarin de 
aanvrager of de echtgenoot van de aanvTaagster laatst werk
zaam is geweest. 

» V. De invaliditeistoelage voorzien bij dit artikel wordt 
den belanghebbcnde onttrokken, wanneer zijn persoonlijk 
werk, van welken aard ook, hem meer dan 450 frank per 
maand oplever t of opbrcngt. 

» VI. Zoodra d e blanghebbenden, arbeiders of weduwcn , 
het bij de samengeordende wetten voorzien ouderdomspen
sioen genieten, houden zij op de toelage te t rekken . 

» VII. De met de toelage begunstigde, aan wie bij toepas
sing der algemeene p ensioenwet het ouderaomspensioen wordt 
verlend, geniet even h1eel , in vervanging van de invaliditei t
stoelage en jaarlijksche toelage, gelijk aan het ver schil 
tusschen het beclrag van de invaliditeitstoelage en dit van het 
hem toegekend onderdomspensioen . 
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» Voorgaande bepaling is evencens van toe . 
met de toelage beaunstiade <l' b .. h pass1g voor den 

d
. b o "' ' ie lJ et van kr ht 

van rn epalina kr achtens d 1 ac worden 
d d 

"' ' e a gemeene pe · 
ou er omspensioen geniet. ns10enwet bet 

» VIII. De toelage mag niet verleen worden a ·m 
» a) De wedmven die opn ieuw i d ' 

belanghebben<len bekomen o nieuw ~ e~ echt treden ; deze 
terug weduwe worden . p rnn i echten, wanneer zij 

» ~ ! Degene die in' con cubinaat leven en zi . . . . 
overliJden van hun echtaenoot v . l J die, biJ het 
Yoor zoover de scheidin"' h"'un I· ' and 1em waren gescheiden 

» ) z·. . " ,an wor en toegeschreven . ' 
c IJ die een gekend slecht gedraa hebb ' 

» IX D b" . . o en. 
· e 1J dit art1kel voorzienc toela 

keer<l door de voorzogskassen, volgens d gen wor den uitge-
voor de u itbetaling der bij toepassing va: dvastgestelde r egels 
wetten ver leende pensioenen. e samengeor dende 

» X . De modaliteiten die, in uitvoerinO' d 
gustus 1930, zullen vastaesteld word " er wet van 1 Au-

h 'ktl 'd " en om de arb ·a sc 1 - 1e1 te bepalen en te controleeren . . ei songe. 
<le arbeiders aan wie krachtens d it ar tiÎœ;1Jn toepasselijk op 
verleend. de toelage wordt 

» X I. De bij dit artikel bedoelcle ar beider 
vrcemde ~ationaliteit, genieten, zoowel als ~ en wecluwen van 
van Belg1sche nat ionaliteit de vooi·d., 1 e bclanhebbenden 
b h d . ' ve en er b.. . 

e ou ens de toepass1g van artikel 2 d , 
1
J voorzien, 

1930, hou<lende een verlaging met 11;: ~vet van 1 Augustu s 
toelage. » an het bedrag der 

Artikel 42 

Alinea 2 door de volgende bepalingen ve , , 
« De r en tebijsla(J' van Ri' .1 n angen : 

0 · J rnwege en cl b' · 
het Nationaal Fonds worden slechts v , e 

1
Jslag vanwegen 

vermelde weduwen : ellecnd aan de hierna 

» a) Aan de weduwen van d 
d 

. . c wcaens oud ,_1 
neer e m1Jnwerkers; " eh.wm gep ension-

» b) Aan de weduwen van de 
. d . . wegens in l 'd· 

s10nneer e m1Jnwerker s, voor minstens . v~ 1 lteid gepen-
welke ook de <latum van overlij<len . twmt ig diensttjaren 

van dezen ' was; 

1 
\ 
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» c) Aan de wecluwen a er mi jnwerkers d ie bij hun overl ij

den nog in de mijn werkten; 
» d) Aan de weduwen der mij nwerker s die van den arbeid 

in een on der ùe wet vallend bedri jf moesten afzien wcgens 
ziekte die hen ongeschikt maakte tot normaal wer k in de 
mijn en die zijn overleden binnen de twaalf maanden vol
gende op den datnm van het werkelijk staken van hun arbeid 
in de mijn zonder dat zij een invaliditeitspensionen gen oten · 
en clie gedurende die twaalf maanden geenerlei persoon
lijken arbeid buiten de onder de wet vallende bedrijven hebben 

verricht. 
» De weduwen van de wcgens invaliditeit op den grondslag 

van een clienstduur van mincler clan twintig jaar gepension
neerde mijnwerkers O'enieten de ovcl'levingstoelage voorzien 
bij artikel 21bis de~ ~amengescbakelde wet ten, welke ook de 
datum van het overlijàen clezer werklieden zij . » 

Volgende eindalinea toevoegen : 
« Zoo de O'epensionneerde wccluwc van een mijnwerker 

b . 

hertrouwt met ecn mi jnwerker, mag het m geyal van nieuw 
wccluwschap toc te kennen pensioensbedrag niet ltleiner zijn 
clan het pensioen dat zij i'!gevolge de samengeschalœlde wet
ten, ni t hoofde van haar cerste v.•eduwschap genoot. >~ 

Artikel 40 ; 
Ret getal « 840 » door « 1,200 » ver vangen. 

Artikel 55 : 
H et 9° door onder staanden tekst vervan gen : 
« De wednwe van den wegens ouderclom gepensionneerclen 

mijnwcrker die de ver eischte voorwaarden niet vervult om, 
bij t oepassing van de artikelen 24, 25 en 27 der samenge
schakelde wetten, op 60 jarigen leeftijd wegens oudcr dom 

gepensionneerd te worden. » 
I n f ine van artikel 15, volgende teksten toevoegen : 
« 10° De gepensionncerde mijnwerker of de wcduwe d ie 

zich metter woon in een vr eemd lan d vestigt, waarmee in zake 
mi jnwerkerspcnsioe11 geen overeenkomst van wederkcerigheid 

wcrd afgesloten ; 
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» 11° De gepensionneerdc mijnwcrkcr of d e weduwe die 
eeu of meer aan de mij nindustrie vreemde personen als « Jo
giesgast » herbergt. » 

Artikel 56 : 

Laatste alinea door den volgende tekst vervangen : 

« De echtgenoote die van haar man gcscheiden was, voo~· 
zijn opneming in een verpleginsinricht ing, zijn opsluiting in 
een gesticht of in een gevangenis behoudt het recht op hct 
toegekend kolenaa ndeel indien zij waardig blijft . » 

Ar tikel 57 : 

A1inea 4 als volgt opstellcn : 

« De geldigheidsduur der bons is bcpaald op v1er maand 
voor de belanhebbenden die een kolenmij nbekken bewonen en 
op twaalf maand voor deg-en en d ie buitcn cen kolenmijnbek
ken wonen. » 

Artikel 61 : 

Na het 2°, een als volgt opgesteld 3° tocvoegcn : 

« 3° An de belanghebbenden, die in één gezin samen woncn 
met hun asccndenten, afstammelingen, broeders, zusters, oom. 
tante, neef, ach ter-neef, nicht of achter -n icht, zoo dezen 
ongehuwd, weduwnaar , gedivorceerd of van hun echtgenoot 
"'escheiden zijn. » ,., 

Het huidig 3° wordt het 4° en door de volgencle bepalingen 
vervangen : 

« 4° Tijdens de W intermaanden : aan de belanghebbenden 
die met hum gehuwde ascen<lenten. kinderen of kleinkinder en 
boeder, neef of nicht, samenwonen, ind ien zij er van latei; 
bl ijken dat zij wegens Jrnn gezondheidstoestand een !!l'ooterc 
hoeveelheid brandstof noodig hebben. » 0 

» In de hierboven vermelde gevallen, moet het hewijs van 
de noodwendigheid van een grootere hoeveelheid bran dstof 
door de gepensionneerden geleverd worden. » 

Artikel 100 

Tusschen de alinea 's 1 en 2 volgenden tekst invoegen 

\ 

AMBTELIJKE BE SCHEIDEN 949 

. .. strekkende tot h ct verkrijgen , al~ - niet 
« I edere aam raag . de van den pensioensb1Jslag, 

1 1 rrepens10nneer a 
meer wer œnc en "' . . . d volgende op den atum . d b . n de v1Jftlcn agen . 
inged1en mne d ta·iH wordt beschou wd als op ]let werk wor t gef? • '· ~ -' waarop 
d ien datum inge<liend. » 

. . 
d it bcslt{it .word~r~. op 1 J u l i Ar t. 2. _ De bepalin ~en van 

J 938, van .kr acht . 

van Arbeid en . Sociale Voorzor g Art. 3. Onzer Min ister. . 
van d it beslui t. wordt belast met de n i.t ,·oermg 

Gegeven te B rnss('], den 10" Seplember 1938. 

LEOPOLD . 

De 

V an K oningswege 

A. DELATTRE. 
, ·b ·a en Sociale :Minister van A I e1 Voorzorg, 
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ARBEIDSDUUR 

Konin~jk besluit van 30 Juli 1938. - Toe . 
artikel 11 der wet van 14 Jwù 1921 pass1?g van 
in de fabrieken waar de teer w<>rt:l~ - Arbe1dsduur 

l · aangewend t t 
agg o~eratie der steenkolen en in de aanh . 

0 

stapelplaatsen dezer fabrieken . oonge teer. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 14 Juni 1921 tot invoerin 
ac~turendag_ en van de achtenveertigurenweek g van den 
he1d, op art1kel 11 luidend als volgt : en, inzonder-

.. «Artikel 11. - De toegelaten arbeidsdu r k . . . 
hJk besluit verminderd worden , d u a~l b1J konmk-

b
. · d VOOl e Werkhcden d" · 
lJzon er ongezonde ruimten of 1 1 1 . ' ie in · o rn en arbc1den 
» De bedrijven en verrichtin 

toepassing is alsmede de gen, waarop die beperking van 

d 
. . : . . voorwaarden d . b . 

en b1J konmkl1Jk besluit b , 
1 

eze1 eperkmg, wor-
bij artikel 14 vermelde ll cpaa .d na raad pleging van de 

co eges ». 
Overwegendc dat in de f- . . : 

gewend tot agglomeraf d ab1 iel,en waar de teer wordt aan-
teerstapelp1aatsen <lez ie f er. steenkolen en in de aanhoorio-c 
ongezonde voorwaardee1r almh:kc>n, liet werk onder bij zond:r 

1 gesc iedt · 
Gelet op het ad\'Îes Yan ' 

missie; de Nationale Gemcngde Mijncom-

Gelet op het advies 
sociale vocrzoro-. 

van d H en oogen Raad van arbeid en 

Gelet op 
heid; 

o> 

l1et advies van den I-I ooge'1 Raa<l van volksgezoncl-

Op de voordracht van Onzen M" . 
ciale Voorzorg. mister van Arbei·a en So-

.1 
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Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel 1. - Bij toepassing van artikel 11 der wet van 
14 Juni 1921, wordt de werkelijke arbeidsduur in de fabrie
ken waar de teer worclt aangewend tot agglomeratie der steen
kolen en in de aanhoorige teerstapelplaatsen dezer fabrieken, 
beperkt tot gemiddeld vijf en veertig uren twinting minuten 
per week, de gemiddelde duur zijnde berekend over een pe
riode die negen weken niet mag te boven gaan. 

De ze beperking gedt voor het bij artikel 2 van voormelde 
wet bepaald personeel. alsmede voor de eventueel in bedoelde 
inrichtinrren voortdurend te werk gestclde fabricageèhefs en 

0 

niet-handenarbeiders. 

Art. 2. - De bij artikel 1 beperkte arbeidsduur wordt over 
darren van acht uten verdeeld. 

0 

Art. 3. - Ons besluit van 24 Februari 1938 wordt inge

trokken. 

Art. 4. - Onze MJ.niste1• van Arbeid eil Sociale Vooi'zorg 
wordt belast met de uitvoeting van dit besluit. 

Gegeven te Btussel , den 30" J uli 1938. 
1 

LEOPOLD. 

Van Koningswege 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DE LATTRE -
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit dd. 30 Juli 1938 W 
betreffende de jaarliJ'ksche b. -t Id et van 8 Juli l 936 
S 'al e aa e verlofd pec1 e toepassingsmodalit 't agen. -• e1 en van b d Id 
voor het Jaar 1938 . d e oe e wet 
d 

' m e groeven van bl . ' 
er omstreken van E · auwen steen caussmnes Ma h 

Arquennes. ' rc e, Feluy en 

LEOPOLD HI, ~oning der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen t en oekomenden . H ·1 , Cl . 

Gelet · op de wet van 8 J uli 1936 b t . 
be.Laalde verlofdagen en inzonderh~id : i effe~de de jaarl ijlrnche 
lu1dend ais volg t : P art1kelen 2, 4 en 5, 

" Artikel 2 . 1) led . .· e en van het. personeel . 
art1kel bedoelde ondernemingen en in .· h . lll de bij voorgaan d 
ben ,, · lie trnge 
. ' na een Jaar dienst biJ. denzelfd n werkzaa.m heb-r ·1 h en werk . 
Jaar IJ csc betaald v&rlof ·van rninsten ' gever , recht op een 

>>De t · 8 ·Zes dage . . oepassmgsmodaliteiten betr effcnd . n . . ' 
biJ ·koui:nkJijk besluit bepaald . e de ver1ofdagen worden 

'' A r tikel. 4. De K.oni ng mag . o J cl 
R aad vergadercle Ministers . voor ' d lb le voordracht vau de in 
s· 1·· . ' e e anghebb d mgeu verp ich teud maken d . d p . en en de besl1"s-001 e antaire C . 
nomen en waar~ij w9rde~- _voor zien ' t zi . . omm1ssies aange-
mecr dan zes daoaen 't ZÎJ. een d J veiloftermiJ"nen v 
1 

' an ere verdeel · an 
o ·achiens artikelen 2 en 3 werd vastg t Id ing van deze die 
ver le es e of ' t · · ' 

enen van verlof term ijuen onder a d ZIJ zelfs het 
de b · · . n ere vo ze epaald b1J a.rt1kel 2. ·· · orwaarden dan 

» ff iJ. mag d eveneens, op e voorclracht d . 
derde M. · van e m :a 
. .rn1sters, de overeenkomsten verplich• d aad verga-
m de p .t . ccn mal 

b 
an aire Commissies betreffende d t cen gesloten 

cpalir d ' e oep as · , igcn ezer wet op produdietakke , srng van de 
onde· · ' n en aan . r nemrngen wegens ar t ikel 1 aan cl , . l eeksen van 

eze wet m et o d n erworpen. 
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» Ar t ikel 5. T ijdcns den ganscheu duur van het verlof zal de 
belanghebberide zijn gewone bezoldiging ontvangen berekend vol
gens de r egeleu bij koninkl ijk besluit te bepalen ,, ; 

Gelet op het koninklijk besl uit van 14 Augustus 1936 tot vast 
stelling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 October 1937 tot u itbrei
ding derzelfde wet op oudernemingen en inrichtingen waar 5 à 
9 personen worden tewerkgesteld ; 

Gelet op de overeenkomsten getroffen op 2 Juni 1938 door de 
leden van de P aritaire Commissie van groeven van blauwe steen 
van E caussinnes, Marche, F eluy en Arquennes, wat aangaat de 
toepassing van de bepaliugen van bedoelde wet dd. 8 J uli 1936 ; 

Gelet op het advies vroeger u i tgebracht door den Hoogen Raad 
van arbeid en sociale voor zorg ; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen door de 
leden van de Paritaire Commissie der groeven van blauwe steen 
van E caussinnes, l\lar che, F eluy en Arquennes, overeenkomst 
waarbij de bepa,lingen de gewone regels van t oepassing van de 
wet van 8 Jul i 1936 wijzigen , a lsmede van het. koninklijk besluit 
dd. 14 Augustus 1936 betr eff.ende de jaarlijksche betaalde ver 

lofdagen; 

Overwegende dat , overeenkomst ig artikel 4 van bedoelde wet , 
de voor de belangbebbenden te dien einde, door de Par itaire 
Comniissies getroffen beslissingen en die op ver schillende punten 
van bet voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, dienen ver-

plich tend gemaakt; 

Op de voordrach t van Onze in R aad vergaderde Minister s, 

Wij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel 1. Bij afwijking op de algemeene reglementeer ing 
bet reffenclc de jaarl ijksche bP.taalde verlofclagen , worden de beslis· 
singen inzake, op 2 Juni 1938, getroffen door de leden vau de 
Paritaire Commissic der groeven van blauwe steen van Ecaus-
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sinnes, Marche, Feluy en Arquennes, verplichtend gemaakt voor 
al de belanghebbenden die tot bedoelde steengroeven behooren . 

Art. 2. Onverminderd de toepassing van de bepalingen der wet 
van 8 Juli 1936 alsmede van het koninklijk besluit van 14 Augus
tus 1936, zoover zij niet. indruischen tegen bovenbedoelde beslis
singen , zal het volgend stelsel speciaal van toepassing zijn in 
bedoelde groeven, wat betreft het toestaan van jaarli jksche 
betaalde verlofdagen in het jaar 1938 : 

Elke werkman, die op 31 Juli 1938 sedert minstens vier maan
den werkzaam is, in dezelfde groeve, heeft r ech t op eeu betaald 
verlof. 

Dit verlof loopt over twee, drie, vier , vijf of zes dagen, zoo 
de werknemer, die op 31 J uli 1938 op de groeve gebezigd is, in 
den dienst van dezelfde groeve, op dien datum gedurende mins
t ens vier , zes, acht, tien of twaalf maanden zal gebleven zijn. 

De werkman nochtans, die op datum van 31 Juli 1938 bewijst 
dat hij in den loop van het t ijdperk van een jaar dat op dezen 
datum eindigt, uitsluitend in de blauwe steenuijverheid der 
omstreken Ecaussinnes-Feluy werkzaam geweest is, heeft r ech t 
op een halven betaalde verlofdag per volledige maand aanwe
zigheid. 

De bezoldiging van het verlof valt, in dit geval, ten laste van 
de verschillende werkgevers, naar rata van den diensttijd van 
den betrokken arbeider bij elk onder hen . 

Voor de toepassing van deze schikking komen de breuken van 
maand die de vijft ien dagen niet te boven gaan, niet in aanmer
king ; zij worden in het tegenovergesteld geval als volledige maan
den aangerekend. 

De arbeidsonderbrekingen wegens ziekte worden als dienst
tijd beschouwd , tot een beloop van drie maanden in 't · . . par; 
zoo, m den loop van het Jaar, hun duur drie maanden te b 

d h ·r oven 
gaat.' . zou er noc tans VlJ , zeven, negen of tien maanden te over-
schnJden , wordt de duur van het betaald verlof tot · "f · 

. ,, VlJ , v1er, 
dne of een dag t eruggebracht. 

H et verlof wordt gezamenlijk aan het personeel van al de voor
noemde groeven op 25, 26, 27, 28, 29 en 30 Juli ] 938 verleend. 

c 
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De bezoldiaing van elken verlofdag is gelijk aan acht maal het 
gedurende h;t tweede kwartaal 1938 vet·diend loon, het toevallig 
bijloon zijnde niet aangerekend . 

Art. 3. Onze i\linister van Arbeid en Sociale V oorzorg is 

belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel , den 30" Juli l 938 · 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Arbeid en Sociale V oorzorg, 

A. DELATTRB 

2 
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Koninklijk besluit dd. 30 Juli 1 
betreffende de . . . 938. - Wet 
Speciale toep ~aarliJksche betaalde van 8 Juli 1936 
voor h t . assmgsrnodaliteiten verlofdagen 

e Jaar 1938 · van b d · 
zageriJ"en ' in de n."'-e e oelde t . -...... •u rgroeven we ' 

en rnanner--
LEOPOLD III 

' R:oning der B 
Aan a.lien t elgen 

' egenwoordigen ' 
eu toekomenden 

Gelet op de wet , Reil. 
b van 8 J 1. etaalde verlofdag u 1 1936 b 
1 "cl en en inz d ' etr effende d 
u1 end als volgt on crheid op ar&ikelen e jaarlijksche 

A 
2, 4 en 5 

" rtikel 2. De led ' 
t .k en van h t 

ar I el bedoelde onderne . e personeel ;~ d 
b minge · ........ e b"· 
. en , na één jaar dienst b .. n eu IUrichtiu IJ voorgaand 
jaarlijksch betaald l IJ denzelfden w ·J geu Werkzaam h b 

ver of van . e1 <gever . e -
. . " De _toe~~ssingsmodaliteiten m1~slens zes dagen'. I echt op een 

b1J konrnkliJk bes]u't b bet;ieffende d 1 epaald . e Verlofda en 
" Artikel. 4 D Tr • g worden 

R · e .u.onmg 
aad vergaderde M. . mag, op· de 

. m1sters Voord · h 
smgen verpJichte d ' voor de b l r ac t van de i·n n maken d e anghebb 
uomen en waarbij worden oor ~e Paritaire end~u de beslis-
meer dan zes dage ' . . Voorz1en 't . . Cou1n11ssies 
krach tens artikeJen n2 t ZlJ een andere v:l~d ve:loftermijue:a~ge-

1 en 3 w 1 eeling an 
ver eenen van verlofterm .. erd vastgesteld van deze die 
deze bepaald bij artike1 21Jnen onder andere of ' t zij zeff; het 

H
.. . voorwaa d 

" 1J mag eveueens r en dan 
derde Miuisters d ' op de voordrach t 
. d ' e overeeuk van de in R 
Ill ~ Paritaire Commissies omsten verplichtend aad verga-
bepalrngen dezer wet betr effende de t lllakeu gesloteu 

d op prod . oepas . 
on ernemingen wegeus artik uct1etakken en s1ng van de 

el l aau deze aau r eeksen 
" ArtikeJ 5. Tijdeus den wet niet onderwor van 

belaughebbende zijn gewone gb:::ch~u. duur van bet v pen. 
gens de r egelen bij koninkl "l b 1d1~mg ontvangeu b erlof zal de 

1J c eslu1t te bepaJ erekend vol-
en ,, ; 
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 Augustus 1936 t'ot bepa
ling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van· bedoelde wet; 

Gelet op het koninklijk besluit van 2 October 1937 tot uitbrei
ding derzelfde wet op ondernemingen en inr ich tingen waar 5 à. 
9 personen worden tewerkgesteld; 

Gelet op de overeenkomst getroffen door de leden der N at io
nale P aritair e Commissie der marmergroeven en van de N ation ale 
Paritaire Commissie der marmerzagerij en , wat aangaat de t oe
pa.ssiug van de bepalingen van bedoelde wet dd. 8 Juli 1936 ; 

Gelet op de vr oeger ni tgebrachte advies van den Hoogen R aad 

van arbeid en sociale voorzorg; 
Overwegende <lat door de Ieden van de Nationale Paritaire 

Commissie der marmcrgroeven en van de N ationa~e P aritair e 
Commissie der marmerzagerijen een overeenkomst werd gesloten, 
\~aarbij de normale r egelen van toepassing van de wet dd. 8 J uli 
1936, alsook van het konitiklijk besluit van 14 Augustus 1936, 
betreffende de jaarlijksche betaalde worden gewijzigd ; 

Overwegende dat er aanleidiug toe bestaat de dienaangaande 
door de Paritaire Commissies getroffen beslissingen, die op ver
schillende punten van de uitgevaardigde algèmeene r egeling 
afwijken, voor de ~ela.nghebben verplichtend t e maken , overeen
komst ig artikel 4 der wet waarvan sprake; 

Op' de voordrach t van Onze in R aad vergaderde Ministers, 

·wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Art ikel l . Bij afwijking van de . algemee~e r egle1;ienteering 
betreffendè de jar lijksche bùaalde verlofdagen, wo'rden de door 
de leden van de N ationale Paritaire Com.niissie der marmergroeven 
en van de Nationale Pa.ri taire Commissie der mannerzagerij en 
getroffen beslissingen ver plichtend gemaakt voor al de belangheb
benclen die tot beclocld bcd rijf behoorcn . 

Art. 2. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de 
wet del . 8 Juli 1936, alsook van ket koninklijk besluit dd . 
14 Augustus 1936, waarvan bij bovenbedoelde beslissingen niet 
wordt afgewekcn , zal het volgend strlsel van toepassing ziju in 
bedoelde ondernem ingen, wat betrcft het toestaau der jaarlijksche 

betaaldc verlofdagen in het jaar 1938 : 
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Eike werkman die in den loop vau het ja be 
den l" Augustus 1937 en 31 Jul' 1938 . dar grepen tusschen 

k 
1 iu e marm ·· 

wer :llaam was, heeft r echt op een bet ld ern1Jverheid aa verlof 
De duur van het verlof wordt voor el ken arb .. 

volgens den dienstduur op een <l~g t eider vastgesteld . ' " voor wee maa d 
z1gheid. · n en aanwe-

Zoo in den loop van bedoeld jaar de arbeidet in die . . 
meerdere werkgevers, zal elke onder deze hem de nst wa~ .b1J 
betalen van het verlof <lat hij gehouden is h t t bezold1gm g 

d d . ·· · e e verleenen v 1 · 
gens en ienstt1Jd m zijn onderneming. o -

Het verlof zal verleend worden in den 1 oop van het tiJ. dperk 
van 14 tot 22 , Augustus 1938. 

De bezoldiging van elken verlofd . l "' k ug 1s ge IJ aan : 

A. Voor de arbeiders die op dagloon k 
h 

wer en, aan acht maal 
et uurloon ; 

JJ. Voor de stulbverlters aan het . 
met hot gezatnenlijk bedr~g der ged!::~ede~tl d~gloon berekend 
het verlof voorafgaan verdiende loonen te e dne maanden die 
werkdagen die elke arbeider gedurende d"t t~~delen door het aantal 

. 1 1J perk heeft verricht. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeid en 
belast met de uitvoering van dit besluit. Sociale Voorzorg is 

L EOP OLD. 

Van ' s Konings wege : 

De Minister van Arbeid en Soc1· ale Voor zorg, 

A. DELATTRE. 

5 ...,... 

AMDTELI.JKE BESCBEIDEN 959 

J'.oninklijk besluit dd. 30 Juli 1938. - W et van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. _ 
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet 

h 
. ' voor et Jaar 1938, in de groeven van blauwe steen 

der omstreken van Zinnik. 

L EOPOLD III, K oning der Belgen, 

Aan allen, tcgenwoordigen en toekomenden , H eil. 

Gelat op de wet van 8 Juli 1936, betreffende de ja.arlijksche 
betaalde verlofdagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 

luidend ais volgt : 

" Artikel 2. De Jeden van het personeel in de bij voorgaaud 
artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werkzaam hèb
ben , na ééu jaar dienst bij deuzelfden werkgever, r echt op een 

jaarlijksch betaald verlof van minstens zes dagen. 
» De toepassingsmodaliteiten bet reffende de verlofdagen worden 

bij koninldijk besluit bepaald. 

» Artikel. 4. De K oning mag, op de voordr ach t van de in 
Raad vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslis
singen ver plichtend makon door de P ar itaire Commissies aange
nomen en waarbij worden voorzien 't zij ver loftermijnen van 
meer dan zes dagen , ' t zij een andere verdeeling van deze, die 
kracbtens ar t ikelen 2 en 3 werd vastgesteld of 't zij zelfs bet 
verleenen van ver1oftermijnen onder andere voorwaarden oan 

deze bepaald bij artikel 2. 
,, Hij mag eveneens, op de voordracbt van de in Raad verga-

derde Minister s, de overeeukomsten verplichtend maken gesloten 
in de P aritaire Commissies betreffende de toepassing van de 
bepalingen dezer wet op productietakken en aan reeksen van 
ondernemingen wegens ar t ikel l aan deze wet niet onderworpen. 

,, A r tikel 5. 'J'ijdeus den ganscheu duur van het verlof zal de 

belanghebbende 2li jn ge':on~. bezoldi~ing ontvangen berekend vol
gens de regelen bij konmld1J k beslm t te bepalen »; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 A ugustus 1936 tot vast
stelling van de algemeene toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
we't : 

Gelet op het koninkiijk besluit van 2 October 1937 tot uitbrei
ding derzelfde wet op ondernemingen en inrich tingen waar 5 à. 
9 personen worden tewerkgesteld ; 

Ge!et op de overeenkomst getroffen door de leden der P aritaire 
Commissie der groeven van blauwe steen der omstr eken van Zin
n ik, wat aangaat de toepassing van de bepalingen van bedoelde 
wet van 8 J uli 1936; 

Gelet op het vroeger uitgebrach te advies van den H oogen R aad 
van arbeid en sociale voorzorg ; 

Overwegende <lat er een overeenkomst werd get roffen door de 
leden van de P ar itaire Commissie der groeven van blauwe steen 
der omst reken van Zinnik, overeenkomst waar vau de bepalingen 
de gewone regela van de toepa.ssing van de wet van 8 Juli 1936 
wijzigen, alsmede van het koninklijk beslui t dd . 14 A ugustus 
1936 betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwegende <lat, overeenkomst ig artikel 4 van bedoelde wet , 
qe voor de belanghebbenden , te dien einde, door de P aritaire 
Commissie getroffen beslissingen en die op ver sch illeude punten 
van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken dienen ver-
plichtend gemaakt; ' 

Op de voordrach t van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel 1. Bij afwijking van de algemeene r eglementeering 
betreffende de jaarlijkscbe betaalde verlofdagen, worden de besl is
singen inzake door de leden van de P aritaire Commissie der 
groeven van blauwe steen der omstreken van Zinnik getroffen 
verplichtend gemaakt voor al de belanghebbenden, die tot be: 
doelde steengroeven behooren. 

A r t . 2 . Onv~rminderd de toopassing van de bepalingen der 
wet van 8 Jul1 1936, alsmede van het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischeu tegen bovenbe
doelde beslissingen, zal het volgend stelsel speciaal van toe as
sing zijn , wat betreft het toestaan der jaarlijksche bet aalde ~er
lofdagen in het jaar 1938. 
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Eike ar beider hebbenclc op 1 Augustus 1938, ten minste clrie 
ma.and dienst bij denzelfden werkgever, heeft r echt op een be

t aald verlof. 
Dit verlof ]oopt ovcr één, d ric, vie~', vijf of zes dagen , naar 

aelang de werkncmer op d icn datum ten minste drie, zes, ach t 
~i im of twaalf maaii den dienst heeft bij clenzelfden werkgever . 

U et verlof worclt op volge 11 de dala toegestaan : · 
V oor het per souecl der steeugroeven uit de omstreken van 

Zinnik : op 18 19 ' 20 22 23 en 25 Juli 1938. 
"'T het ' ' l ' der ' steengroeven uit de omstreken van , oor personee 

Maffles : gedurende de week va,n 29 Augustus tot 3 September 

1938 . . 
D ·b 'd nderbrekingen wegens ziekte, m den loop van bet 

e ar e1 so " f 
· d n drie maand bedragen, zonder noch tans VlJ , zeven , 
Jaar meefr t 'a maand te overschrijden , wordt de duur van bet 
n egen o 1en . . ,, . . h 
b t. Id verlof tot vij f , vier, dne of cen dag teruggebrac t . 

e aa l"k 
De bezoldiging van elkc verlofdag is ge IJ • : 
A . V oor de arbeiders die op dagloon werkeu, aan acht maal 

het gemiddeld uurloon <lat cl~. arbeider geclurende de maa,nden 
. A .. 1 Mei en J uni l 938 vcrcuend heeft; 

1;'. Voor de stukwerkers, aan het gezamenlijk ~edrag der geclu-

d cl cll·i·e hierbovcn becloelde maan clen verd1ende loonen ge-
ren e e ·a 
deeld door bet getal werkeli jke werkd agen van elken arbe1 er , 

gedurende dit kwartaal. 

Onze i\l[inister van Arbeid en Sociale Voorzorg is 
Art. 3. .l 

belast met de ui tvoering van dit besluit . 

Gegeven te B russel , den 3on Juli 1938. 

LEOP OLD. 

Van 's Konings wege : 

:Je Minister van Arbeicl en Sociale Voorzorg, 

A. DEL.ATTRE. 
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Koninklijk besluit dd. 30 Juli 1938 tot b . 
en volgende jaren van d ial epaling, voor 1938 . ' e spec e toe . 
te1ten der wet van 8 Juli 1936 0 

pass~smodali-
betaalde verlofdagen in d 'kl ? de Jaarlijksche . .. e vorm e1ont . . 
provmc1ën Luik en Namen en der ginrungen der 
den. aangrenzende gebie-

LEOPOLD III , Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden H eil. 

Gel et op de wet van 8 J uli 1936 , b t 
1 

betreffende de J. aarl" "k h 
e aa de verlofdagen · d ~ IJ se e 

luidend als volgt : en mzon erhe1d op artikelen 2, 4 en 5, 

" Artikel 2. De leden van het . . . 
artikel bedoelde onderneminaen e pe~so~eel_ ID de bIJ voorgaand 
ben, na één jaar dienst bij ode ~dmrichtmgen werkzaam heb
jaarlijksch betaald verlof nz_e en werkgever, recht op een 

van mmstens zes l 
" De toepassingsmodaliteiten bet. ff c agen. . 

bij koninklijk besluit bepaald. re ende de verlofdagen worden 

,, Artikel. 4 . De Koning ma 
Raad vergaderde Ministers voo g, d op b de voordracht van de in 
singen verplichtend maken' d rd e el_anghebbenden de beslis-

oor e Pant . C . . 
nomen en waarbiJ' worden v . aire omm1ss1es aange-oorz1en 't .. 
meer dan zes dagen 't . . ZIJ verloftermijnen van 

k 
' ZlJ een andere v d l' 

rachtens arti.kelen 2 en 3 . d er ee mg van deze die 

1 
wer vastgesteld f , · · ' 

ver eenen van verlofterm · · 
0 

t ZIJ zelfs het 

d 
1Jnen onder and 

eze bepaald bij artikel 2. ere voorwaarden dan 

,, Hij _m_ag eveneens, op de voordracht van de . 
~erde M1msters, de overeenkomsten ve. r h m Raad verga
m de Paritaire Commissies bet . ff dl p ic tend maken gesloten 
b r te en e de toe . 

epa mge~ dezer wet op productietakken en passmg van de 
ondernemmgen wegens artikel 1 aan reeksen van aan deze wet · . ' inet onderworpen. 

" Art1kel 5 . Tijdens den ganschen duur 
belanghebbende zijn gewone bezold. . van het ver lof zal "de 

d 
igmg ontvangen o k 

gens e regelen bi j koninklijk besluit t b ere end vol-e epalen "; 
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Gelet op Ons besluit van 14 Augustus 1936, tot vastelling van 
de toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet; 

Gelet op Ons besluit van 2 October 1937, tot uitbreiding der 
wet op ondernemingen en inrichtingen waar 5 à 9 personen 

worden tewerkgesteld ; 

Herzien Ons besluit van 7 September 1937, tot vas~stelling van 
de speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet in de vorm-

kleiontginningen; 
Gelet op de beslissingen der Paritaire Commissie der vormklei

ontginningen der omstreken van Andenne en, inzonderheid, op 
de nieuwe overeenkomst getroffen, wat aangaat de toepassing van 
de bepalingen van bcdoolde wet van 8 J uli 1936; 

Gelet op het advies vroeger uitgebracht door den Hoogen Raad 

van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een nieuwe overeenkomst getroffen werd 
in den schoot van vermelde Paritaire Commissie, overeenkomst 
waarvan de bepalingen de gewone regels van toepassing van de 
wet van 8 Juli 1936 wijzigeu, alsook van Onze besluiten van 
14 Augustus 1936 en 2 October 1937, betreffeude de jaarlijksche 

betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde wet, 
de voor de belanghebbenden, te dien einde, door de Paritaire 
Commissies getroffen beslissingen en die op verschillende punten 
van het voorgescbreven algemeen stelsel afwijken , dienen ver-

plichtend gemaakt; 

Op de voordracbt van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij bebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. In afwijking van de algemeene reglementeering be
treffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de beslis
singen, inzake door de Paritaire Commissie der vormkleiontgin
ningen uit de omstreken van Andenne getroffen, ten gevolge van 
hare vergadering van 11 Decem ber 1937, verplicbtend gemaakt 
voor al de ondernemingen vau vormkleiontginningen der provin
ciën Luik en Namen en der aangrenzende gebieden, welk ook 

het aantal door hen tP. werkgestelde personen weze . 
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Art. 2. ûnverminderd de toepassing der bepalingen van de wet 
van 8 Juli 1936, alsmede van het koninklijk besluit van 14 
Augustus 1936, waa.rvan. bij bovenvermelde beslissingen niet 
wordt afgeweken, zal volgend stelsel van toepassing zijn in meer 
g.~noemde ondernemingen, wat betreft het toestaau vau de jaar
hJksche betaalde verlofdagen in het jaar 1938 en volgeude jareu : 

1° Elke arbeider die in den loop van het tijdperk vau twaaif 
~aa~den , dat den 30n Juni voorafgaat, in eene of meerder e ont 
gmnrngen van vormklei gebezigd werd, heeft recht op een betaald 
ver lof. 

Di t verlof zal , in principe, tusschen 1 Juli e~ 1 October ver
leend worden ; 

. _2° De bezol~iging voor het jaarlijksch verlqf zal in verho_uding 
ZIJU met den rn voormP,Jde ontgiuni ngen gepresteerden arbeider 
P n zal 2,25 t . h. nn het in de loop der beooade twaalf maande 
door den arbeider totaal gewonneu loon bedi: gen ; n 

3° De d uur_ van het verlof wordt bepaald door deeling van de 
to tale voor d1t ver lof verschulcliadc bezold · · cl h t d . . b 1gmg oor e age-
hJ ksch 10011 van den arbeider op 30 Jun · h t t' t .. cl 1, e quo 1en z11n e 
afgeroud tot de minst verwijderde ecnbeid I 1 J d . n geen geva za e 
duur van het vcrlof zes dagen mogen 0 e l "cl V l'SC ll'lJ en. 

1! 0 De bezoldiging voor het· verlof zal w ·d f ' d 01 eu a ge ragen aan 
de band van verlofzegels door het bebeer d . t · · t 1 . e1 pas en1en. e rnop 
gesLeld , overeenkomst1g de bepalingen van het koninklïk besluit 
van 5 December 1936 Deze 1 d' ·· J_ • · zege s 1enen bi] elke uitbetahng 
van loon of minstens e'én l · . . maa per maand aangebracb t' op de 
off1c1eele verlofkaart d1'e cl · cl , oor en eersten werkgever op naam 
van elken betr oklœn arbeider clien t opgesteld. 

.Het aanbrengen van zegels op de kaar t is echter enkcl ver
phcb t.end zoo de arbeider sinds tcn mi nsle dù e maand b' · d . . . • · · IJ en 
wcrkgever m d1enst is. N a afl oop van dit t ijdperk, zal de wer k-
gever de zegels aanbrengen met terugwerkende kracht t t cl 
d ' . a· d' 0 e aoum van m iensttre mg van den arbcider ,· hiJ . . ~ al • eveneens 
hau delen zoo hij het arbei<lsco11 t ract 01negt binne11 d · n e maanden 
van de dienstverbintenis; 

5° V oor het clienstjaar eindigend O{J 30 Juni 1938 d' l · , 1enen te 
·vcrl ofzegels met terugwerkende krachl tot l Juli 1937 
br ach t. aange-

i 
l 
.l 
\ 
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Te dien einde, is ieder werkgever waarvoor van vermelde datum 
af arbeid werd gepresteerd, er toe gehouden op de verlofkaart 
van den belangbebbendeu arbeider verlofzegels aan te brengeu 
voor een bedrag in verhouding tot de totale voor dieu arbeid 

betaalde bezoldiging ; 

6° Ter ber ekening van het bedl'ag der op de kaarten aan te 
brengen verlofzegels, dienen de loonen provisorisch tot vijftig- of 
honderdtallen frank afgerond. 'l'en laatste op den dag waarop 
het r echt op het verlof ingaat, client dit bedrag te worden veref
fend op 2,25 t. h. vau het totaal der verdiende loonen. Wanneer 
de arbeider v66r dieu datum wordt afgedankt of vrijwillig ver
trekt, client tot deze vereffening t e worden overgegaan op het 
oogenblik dat de dienstverbintenis een einde neemt. Op dit oogen
blik <lient de verlofkaart door den werkgever te worden afgeleverd 
aan den arbeider, die de kaart Lij zijn aanwerving aan zijn 

nieuwen werkgever moet overhandigen; 
70 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit 

van 5 December 1936, worden de met verlofzegels bekleede kaar 
ten aan de r echthebbenden uitbetaald van 1 Juli af, op eenvou
dige attestatie van den werkgever bevestigend dat de betrokken 
arbeider er toe gemachtigd wordt zijn verlof te nemen of dat 

hij vroeger r eeds genoot; 

8° In afwijking van het hooger bepaalde mag de arbeider in 
de volgende gevallen aanspraak maken op het aanbrengen van 
zegels, niettegenstaande geen normaal loon werd uitbetaald ; 

a) Wanneer bij zich, ingevolge een arbeidsongeval, in de onmo
gelijkheid bevindt zijn a rbeid voort te zetten, en dit tot op het 
oogenblik dat de arbeid wordt hernomen of dat de bestendige 
arbeidsonbekwaamheid officieel wordt vastgesteld ; 

.. b) Wanneer h ij wegens ziektc zijn bedrijvigheid moet staken, 

roaar dan slechts gedurende drie maanden. 

In bedoelde gevallen <lient het bedrag der aan te brengen 
zegels bepaald op grand van het normaal loon van den arbeider 
op bet oogenblilc dat hij zi jn wérk rnoest stiJleggen. 

Het bedrijfshoofd wordt ten andere vrijgesteld van het aan
brengen der zegels die overeenstemmen met de bezoldiging voor 
zooveel weken arbeid als dat de arbeider , zonder r echtvaardige 

reden, dagen is afwezig geweest. 
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Art. 3 . Ons besluit van 7 September 1937 wordt ingetrokken . 

A r t. 4. Onze Minister vau Arbeid en Sociale Voorzorg is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel , den 30" Juli 1938. 

LEOPOLD. 

V an 's Konings wege : 

De lVIinister van A rbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

1 , 

' 

1 

l 
i 
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Koninklijk besluit dd. 18 Augustus 1938 tot bepaling, voor 
het jaar 1938, van de speciale toepassings~odaliteiten 
der wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen in de groeven van zandsteen van 
de Ourthe en de Amblève. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu, tegen woordigen en toekomenden , H eil. 

Gelet op de wet van 8 J uli 1936, bet reffende de j aarlijksche 
betaalde ver lofdagen en inzonderheid op a rt ikelen 2, 4 en 5. 
1 uidend ais volgt : 

" Artikel 2. De leden van hel personeel in de bîj voor gaand 
artikel bedoelde ondernemingen en inricht ingen werkzaam heb
ben , na éon jaar d ienst bij denzelfden werkgever , rech t op een 
jaarli j ksch betaald verlof van minstens zes d agen . 

" De toepassingsmodaliteiten but reffende de verlofdagen worden 
bij kon inklij k besluit bepaald . 

" Artikel. 4 . D e Koning mag , op de voordrach t vau de in 
R aad vergaderde Ministers, voor de bclanghebbeuden de beslis
singen verplich tend maken door de Paritaire Commissies aange
nomen en waarbij wordcn voorzien ' t zij verloftermij nen van 
meer dan zes d agen , ' t zij een andere verdeeling van deze, die 
krachtens a.r t ikelen 2 en 3 werd vastgesteld of ' t zij zelfs het 
verleenen van verloftermij nen onder andere voor waarden dan 
deze bepaald bij artikel 2. 

,, H ij mag eveneens, op de voordr ach t van de in R aad verga
derde Ministers, de overeenkomsten ver plichtend maken gesloteu 
in de P aritaire Commissies bet reffendi:i de toepassing van de 
bepalingen dezer wet op productietakken en aan r eeksen van 
oudernemingen wegens art ikel l aan de:r,e wet niet onder worpen . 

" A rtikel 5. T ijdens den ganschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen ber ekend vol

gens de r egelen bij koninklijk beslu it te bepalen »; 
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Gelet op het koninklijk besluit vau 14 Augustus 1936 tot vast
stelling van de algemeeue toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet; 

Ge!et op het koniuklijk besluit van 2 October 1937 tot uitbrei
ding derzelfde wet op ondernemingeu en inrichtingen waar 5 à 
9 personen worden tewerkgesteld ; 

Gelet op de beslissingen der Gemengde Gewestelijke Commis
sie der groeven van zandsteen van de Ourthe en de Amblève en 
iuzonderheid op de, ten gevolge van deze beslissingen, op 5 Au
gustus 1938 getroffen overeenkoms6, wat aangaat de toepassing 
van de bepalingen van bedoelde wet van 8 J uli 1936; 

Gelet op het. advies vroeger ui tgebrach t door den Hoogen Haad 
van arbeid en sociale voorzdrg; 

Overwegende dat er eeu overeeukomst werd getroffeu in den 
schoot van de Gemengde Gewestelijke Commissie der groeven van 
zandsteen van de Ourthe en de Amblève, overeenkomst waar van 
de bepalingen de gewone regels van toepassing van de wet van 
8 Juli 1936 wijzigeu, alsmede van ·de koninklijke besluiten vau 
14 Augustus 1936 en 2 October 1937, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde wet 
de voor de belanghebbenden , te dieu einde, door de Paritair~ 
Commissies getroffon beslissingen en die op verscbillende punten 
vau het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, dienen ver
piichtend gemaakt ; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij beslui ten : 

Artikel 1. In afwijking van de algemeene reglementeering be
treffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de beslis
singen inzake, door de Gemengde Gewestelijke Commissie der 
groeven van zandsteen van de Ourthe en de Amblève op 5 Âu
gustus 1938, ten gevolge van hare beraadslagingen getroffen , ver
plichtend gemaakt voor al de belanghebbenden die tot bedoelde 
steengroeven behooren. 

Arfï. 2. Onverminderd de toepassing vau de b 1· der 
epa mgen 

wet van 8 Juli 1936 alsmede van de koninklijke besluiten van 

j 

t AMD'l'ELIJKE BESCHEIDEN 969 

14 Augustus 1936 en 2 October 1937, zoover zij niet indruischen 
tegen boven bedoelde beslissingen, zal het volgend stelsel van toe
passing zijn in bedoelde g roeven, w~t betre!t het toestaau van 
de jaarlijksche betaalde verlofdageu rn het Jaar 1938. 

Eike a rbeider die ged urende twaalf maanden in . voornoemde 
groeven werkzaam geweest is, in den loo~ van het tijclperk be
grepen tusschen 1 Juli 1937 en 30 Jum 1938, heeft rech t op 
een betaalcl verlof van zes dagen. 

De bezoldiging voor deze zes verlofdagen is gelijk : 
A . Voor den arbeider die deze twaalf maa.nden dienst bij deu 

zelfden werkgever heeft vcrricht, aan 2,25 t. h. van het totaal 
]oon verdiend geclurende de periode loopend van 1 Juli 1937 tot 
30 Juni 1938; 

B. Voor den arbeider d ie deze t;waalf maanden d ienst bij ver
scheidene werkgevers heeft verricht, aan 2,25 t. h . van de som 
der Ioonen betaald door de werkgevers die den arbeider gedurende 
ten minste twee acht-ereenvolgende maanden gebezigd hebben. 

Het verlof zal verlee~d worden van 16 tot en met 22 Augustus 
1938. 

Art. 3. Onze l\Jinister van ArLeid en Sociale Voorzorg is 
belast me.t de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Ciergnon, den 1811 Augustus 1938. 

LEOPOLD. 

Van 's K onings wege : 

De l\Iinister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 
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Koninklijk besluiit van 18 Augustus 1938. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. 
Speciale toepassingsmodaliteiten in de ijzernijverheid. 

LEOPOLD III, .Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil . 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936 bctreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend ais volgt : 

". Artikel 2. De leden van het personeel iu de bij voorgaaud 
art1kel bedoelde ondernemingen en iurichtingen werkzaam heb
~en , .'.1a één jaar dienst bij denzelfden werkgever, rech t op een 
JaarhJksch betaald verlof van lnin stens zes dagen. · 

» De toepassingsmodaliteiten betreffende de , erlof dagen worden 
bij koninklijk besluit bepaald. 

,, Artikel. 4. De Koning mag, op de voordracht vau de in 
Raad vergaderde Ministers , voor de belanghebbenden de beslis
singen verpl ichte1~~ maken door ~le Paritaire Commissies aange
nomen en waarbtj worden voorz1cn 't zij vedoftermijnen van 
meer dan zes dagen, 't zi j een andere verdeeling van deze, die 
krachtens artikelen 2 en 3 werd vastgesteld of ' t zij zelfs het 
vcrleenen van verloftermijnen ouder andere voorwaarden dan 
deze bepaald bij artikel 2. 

,. Hij mag eveneens, op de voordracbt van de in Raad verga
derde Miuisters, de overeeukomsten verplichtend rnaken gesloten 
in de Paritaire Cornmissies betreffende de toepassing van de 
bepalingen dezer wet op productietakken en aan reekseu vau 
onderuem ingen wegens artikel 1 aan deze wet niet onderworpen. 

» Art,ikel 5. Tijdens den gauschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn .gewone bezoldiging ontvangen berekend vol
gens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen ,, ; 

Gelet op het koninklijk beslui t van 14 Augu stus 1936 
stelling van de algemeene tocpassin~srnodali teiten van 
wet; 

tot vast
bedoe)d~ 

. ~ 

AMBTELIJKE BESOBEIDEN 9î l 

Herzien het koninklijk besluit van 28 Juli 1937, waarbij een 
voor de ijzernijverheid speciaal geldend stelsel werd ingevoerd 
wat betreft het toestaan van het jaarlijksch betaald verlof in het 
jaar 1937 ; 

Gelet op het advies vroeger uitgebracht door den Hoogen Rand 
van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat een nieuwe overeenkornst werd getroffen in 
vergadering van 22 Juli 1938, in den schoot van de Gemengde 
Commissie der ijzernijvorheid ; overeenkomst waarvan de bepa
lingen de gewone regels van de toepassing van 'de wet dd. 8 Juli 
1936, wijzigen, alsmede van het koninklijk besluit van 14 Au
gustus 1936, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Over wegende dat door deze overeenkomst verbouden zijn al de 
ondernerningen aangesloten bij de « Groupement des hauts four
neaux et aciéries belges n , de « Groupement des usines transfor
matrices de fer et d ' acier » (van Luik), de « Groupement des 
transformateurs du fer et de l ' acier de Charleroi », en al de in 
de.ze ondernemiugen gebezigde werklieden ; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde wet, 
de voor de belaughebbenden te <lien einde door de Paritaire Com
missie getroffen beslissingen en die op verschillende puuten van 
bet voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, dienen verplich
tend gemaakt; 

Op de voordracbt van Qnzen Ivl inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, op eensluidend advies V ELO Onzen Ministerr aad , 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. In afwijking van de algerneene reglementeering be
treffende de jaarlijkscbe betaalde verlofdagen, worden de beslis
singen in zake door de Gemengde Conunissie der ijzernijverheid, 
in hare vergadering van 22 Juni 1938 getroffen, verplichtend 
gemaakt voor al de belanghebbenden die tot de volgende nijver
heids afdeelingen behooren : 

a) Hoogovens ; 
b) Staalfabrieken , andere dan de staalvormgieterijen, onder 

voorbehoud van wat onder d voorzien wordt; 
r) I jzer- en staalpletterijen; 
rl)Afdeel ingen toebehoorende aan deze inrichtingen en die de 

Loonsovereenkomst van de ijzernijverheid toepassen. 
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Art. 2. _Onverminderd de toepassing van de bepalingen der wet 
van 8 Juh 1936, alsmede van het koninklijk besluit van 14 Au
~st~3 1936, zoover zij niet. indruischen tegen bovenbedoelde be
shs~i~gen:. zal het volgend stelsel speciaal van toepassing zijn in 
de IJZerll!Jverheid, wat betreft het toestaan van jaarlijksche be
taalde verlofdagen. 

De verloftijd zal tusschen 1 Mei en 1 Oktober begrepen zijn , 
behalve uitzonderingen van i11dividueelen aard, door de werklie
den aangevraagd, en andere uit.zonderingen veroorzaakt door 
moeilijkheden die het invoeren van het beurtstelsel met zich 
brengt. 

De betaalde verlofdagen zullen verleend kunnen worden ' t zij 
door sluiting van fabr ieken of fabrieksafdeelingen, 't zij bij 
beurtstelsel, dit zijnde in de mate van het mogelijke, groepsge
wijze ingericht . 

ln geval van sluiting van fabrieken of fabrieksafdeelingen, 
zullen kunnen verplicht worden te werk te blijven , tij dens de 
sluitingsdagen, de arbeiders ·belast met de onderhoudswerken de 
herstellingen, het toezich t? de brandweer en , in 't algemeeu', al 
de andere arbeider s wier tegenwoordigheid noodig is uit hoofde 
van den bijzonderen dienst diP. zij moeten verzekeren. Deze arbei
ders zullen hun betaa.ld verlof bij beurtstelsel bekomen. 

H~~ ~·echt op verlof van elken werkman dient vastgesteld met 
verw1Jzmg ~~ar den datum van l Mei, 't is t e zeggen, volgens 
den duur ZlJner aanwezigheid in de ijzernijverheid in den loop 
der twaalf maanden begrepen tusschen den l" Mei van het vorig 
jaar en den 31" April van het. in loop zijnde jaar, op welken 
datum ook hij zijn verlof in het vor ig jaar genoot. 

Wat de arbeiders betreft die in of ui t dienst traden gedu
rende het referentiejaar en die uit dieu hoofde min dan één jaar 
aanwezigheid hebben in de ijzernijverbcid , wordt beli r echt op 
bctaald verlof overeenkomstig onderstaande tabel bepaald : 

Aanwezigheidsduur 

Van 10 maanden en één dag tot 12 maanden 
Van 8 maanden en één dag tot 10 ma.ancien 
Van 6 maanden en één dag tot 8 maanden 
Van 3 maanden en één dag tot 6 maanden 

Duur 
betaald verlof 

van het 

6 dagen 
fi 

4 
3 
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De afwezigheid wegens ziekte of ongeval, de door den werk
gever toegelaten afwezigheid en de niet vooraf toegelaten afwe
zigheid, die nochtans gerechtvaardigd is door overmacht of door 
een aan den wil van den arbeider vreemde oorzaak, worden als 
werkelijke werkdagen anngerekend. 

In geval van langdurige afwezigheid wegens ziekte, ongeval of 
militaire verplich t ingen die de opzegging van de arbeidsovereen
komst voor gevolg kan hebbeu , wanneer de afwezigheid achtereen
volgens twee maanden zal te boven gaan, zal zij tot een vermi~
dering van het getal verlofdagen aanleidig geven, overeenkomst1g 

vooraaande ta bel . 
b b" Deze tabel bepaalt insgelijks het recht op verlof ·der ar ei-

ders die, t ijdens de refer entieperiode, arbeidsonderbrekingen 
opliepen ingevolge onvrijwillige werkloosheid. 

In geen gcval mag de gezamenlijke duur van het betaald verlof 
zes dagen te boven gaan. Zoo een arbeider in dienst was van 
meerdere der bij artikel l beoogde fabrieken , wordt het verlof 
waarop h ij r ech t heeft uit hoofde· van zijn aanwezigheidsduur 
in de ijzernij verheid , hem verleend door de fabriek die hem be
zigt op het oogen blik dat hij zijn verlof n eemt. 

De last der vergoeding die dezen arbeider toekomt dient onder 
de betrokken fabrieken verdeeld , door een voor al de bij artikel 1 
voorziene fabrieken werkende verrekenkas, handelend onder ver
an twoordeli jkheid va.n de snmenwerkende vennootschap « Grou-
pement des hauts fourneaux et aciéries belges » . . 

Ter berekening der vergoeding, client het totaal gem1ddeld da-
elijksch !oon der drie maanden die het verlof voorafgaan in 

~ merkina genomen . De fabrieken die de loonen om de veP.r-
aan b 1 . . k h 
t . dagen uitbetalen dienen het totaal gemiddeld dage IJ sc 
1en b · 

loon der zes laatste loouuitbetalingen v66r het verlof als as1s te 

nemen. 
Ter berekening der vergoeding voor verlof van de arbeiders 

die tijdens de drie maanden of gedurende de periode va~ zes
maal veertien dagen zouden ah_vezig zijn, <lient het gem1ddeld 
loon der arbeiders hunner categorie in aanmerking genomen . 

De vergoeding zal op de gewone betaaldagen uitgekeerd wor-

de:rt. 3. E chter voor het jaar 1938, d~enen de bet aalde ~erl?.f
·leend overeen komstig de bepalmgen van het komnkhJk dagen ve1 

•--~~~~----------------........... __________________ _ 
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besluit van 28 Juli 1937, behoudens 1936 door 1937, en 1937 
door 1938 te vervangen, en er de volgende wijzigingen aan te 
bl'engen : 

i 0 Littera d van artikel 1 wordt vervangen door : 
<c afdeelingen toebehoorende aan deze inrichtingen en die de 

loonsovereenkomst van de ijzernijverheid toepassen. " 
2° Bij artikel 2 valt de alinea na de tabel weg; de drie hier

navolgende alinea's worden v66r de drie laatste al inea's van dit 
artikel iugelascht : 

" Deze tabel wordt insgelijks gebruikt van 22 Juni 1938 af 
ter berekening van het recht op betaald verlof der arbeiders 
die, t ijdens de referentieperiode, arbeidsonderbrekingen opliepen 
uit hoofde vau onvrijwillige werkloosheid. 

,, De duure van het betaald verlof mag in geen gcval zes 
dagen overschrijden. Zoo een arbeider in dienst was van meer
dere der bij artikel 1 beoogde fabrieken, wordt het verlof waarop 
hij recht heeft uit hoofde van zijn aanwezigheidsduur in de ijzer
nijverheid , hem verleend door ô.e fabriek die hem bezigt op het 
oogenblik dat hij ·zijn verlof neemt. 

,, De Iast der vergoeding die dezen arbeider toekomt dient 
onder de betrokken fabrieken verdeeld, door een voor al de bij 
artikel 1 voorzieue fabrieken werkende verrekenkas, handelend 
onder verautwoordelijkheid van de samenwerkende vennootschap 
"' Groupement des hauts fournaeux et aciéries belges ». 

Art. 4. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat zal in werking treden den 
.dag der bekendmaking ervan in het Staatsblad. 

Gegeven te Ciergnon, den 18n Augustus 1938. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

1 • 

t 
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Wet van 20 Augustus 1938, houdende herziening van de 
wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche be
taalde verlofdagen. 

LEOPOLD IlI, Koning der Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 
volgt 

Artikel 1. De bepalingen van de wet van 8 Juli 1936, betref
fende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden gewijzigd en 
aangevuld als volgt : 

Art. l. 1° In het voorlaatste !id van het eerste artikel worden 
de volgende woorden geschrapt <t ••• alsmede de ondernemingen 
eu inrichtingen waar minder dan tien personen zijn te werk 
gesteld. ,, 

2° H et onderstaand laatste lid wordt geschrapt : " De bepa
lingen van de wet kunnen evenwel bij koninklijk besluit uitge
breid worden tot de ondernemingen en inrich tingen die mistens 
vijf personen te werk stellen. ,, 

Art. 2. De leden van het personeel in en voor de bij voor
gaand artikel becloelde ondernemingen en inrichtingen w!!rkzaam, 
hebben , na één jaar dienst, recht op een jaarlijksch betaald ver
lof van minstens zes dagen. 

H et aantal hierboven voorziene verlofdagen kan worden ver
h0ogd bij koninklijk besluit, naarmate van de geldelijke mid
delen van de nationale hulpkas waarvan sprake in artikel 16 en 
na raadpleging van den Hoogen Raad voor arbeid en sociale 
voorzorg. 

De duur van het bij de eerste alinea van dit artikel voorge
schreven verlof moet worden verdubbeld, wat de leden van het 
personeel betreft die mindcr clan volle 18 jaar oud zijn op den 
dag waarop zi j het r~cbt op verlof verkrijgen. 

De toepassingsmodaliteiten betreffeude de verlofdagen worden 
bij koninklijk besluit bepaald. 

Art. 4. De Koning mag, op de voordraoht van de in Raa.d 
vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslissingen 



976 ANNALES DJ::S MINES DE BELGIQUE 

verplichtend maken, door de P<iritaire Commissiën getroffen en 
waarbij worden aangenomen, hetzij meer belangrijke verloft.er
mijnen dan deze voorzien bij artikel 2 met evenredige bijdrage:r;i, 
hetzij een andere verdeeling dan die welke, krachtens de arti
kelen 2 en 3, werd vastgesteld, hetzij de bepaling van het tot 
basis genomen maatschappelijk jaar, van de tijdperkeu of de 

data vau het verlof. 
-Hij mag eveneens, op ?e voordracht vau de in raad vergaderde 

ministers, de overeenkomst.en verplichtend maken, gesloten in de 
paritaire commissiën, betreffende de toepa.ssing van de bepalin
gen dezer wet op productietakken en op reeksen van onderne
miugen krachteus het eerste art ikel aan deze wet niet onder

worpen. 
Buiten de verlofkassen opgericht bij beslissing van de paritaire 

commissiën, op den datum van het in werking t reden van deze 
wet, kan, bij koninklijk besluit, de opr icht ing van uieuwe bij
zondere kassen behoorend bij bepaalde bedrijven en nijverheids
groepen, worden toegelaten, als gevolg vau overeenkomsten geslo
teu in de bevoegde paritaire commissiën of, bij dezer ontstentenis, 
tusschen de meest represen tatieve vereeuigingen van bedrijjfs
hoofden en vau arbeiders behoorend tot die bedrijven of nijver
heidsgroepen. 

Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof, ontvangt 
de belanghebbende, ten minste, zijn gcwone bezoldiging, en wel 
door tusschenkomst van de particulieren kassen of van de bij 
deze wet tot stand gebrachte nationale hulpkas voor betaalde 
,·erlofdagen. 

De verlofbezoldiging zal worden gevestigd door middel van ver
lofzegels d ie, bij elke uitbetaling van het loon of ten minste 
éénmaal per maand , dienen te worden aangebracht op de verlof
kaart die, op naam van ieder betrokken arbeider, door den 
eersten werkgever worden opgemaakt. 

Wat het met drinkgeld betaald personeel betreft, wordeu de 
werkgeversbijdTagen voor de betaalde verlofdagen gegrond 0 

het bezoldigingsminimum door de Diensten voor arbeidsbemi[ 
deling en werklooeheid gevestigd voor de derwijze bezoldigde 
aroeiders. 

De waarde der aan te brengen zcgels client 2 t h t b d · · e e ragen 

,_ 

' • 

·~ 
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van het loon dat, te <lien einde, tot honderd- of vijftigtallen 
frank wordt afgerond . 

E en koninklijk besluit kan, voor bepaalde bedrijvèn of nijver
heidsgroepen, toelateu a f te wijken van de regeling door middel 
van zegels, mits voorgaaude raadpleging van de bevoegde pari
taire commissiën of, bij dezer ontsten tenis vau de meest repre
sentatieve vereenigiugen van bedri jfshoofden en van arbeiders. 

De bepalingen van dit artikel zi jn niet toepasselijk op de arbei
ders wier sala.ris wer kelijk per maand wordt uit betaald . De wijze 
waarop het verlof van die arbeiders wordt bezoldigd, zal in voor
komend geval, bij koninklij k besluit worden betaald . 

De overige toepassingsmodaliteiten van dit ar tikel worden bij 
koninklijk besluit bepp.ald. 

Eveneens mag bij koninklijk besluit bovenbepaalde bijdrage 
van 2 t. h. worden aangepast, voor zooverre dit strikt noodzake
lijk is voor het dekken van de lasten wegens het verleenen van 
de bij artikel 2 voorziene verlofdagen. 

Art. 7. A lvorens do bij artikelen 2, 3, 4 en 5 voorziene regle
mentaire maatregelen te treffen, wint de regeering het advies 
in van de parit a.ire commissiën of van de vereenigingen van be
trokken bedri jfshoofden en arbeiders. 

De op grond van dit artikel geraadpleegde paritaire commis
siën en vereenigingen dienen hun advies in binnen de twee maan
den na de vraag hun daartoe gedaar:. 

Art. 10. De bedrijfshoofden, werkgevers, directeurs, zaakvoer
ders of aaugestelden die aan de arbeiders de verlofdagen waarop 
zij krachtens de bepalingen vau deze wet en van de ter uitvoe
ring daarvan genomen besluiten recht hebben, niet toestaan, of 
die ver waarloozen de daa.rvoor verschuldigde bijdragen te beta
len, worden gestraft met een geldboeten van 100 tot 300 frank 
of met gevangenisstraf van acht dagen tot één maand. 

Worden gestraft 1net dezelfde straffen de arbeiders die tij 
dens den duur van het verlof, buiten h'et eigen gezin of' voor 
derden, eenig landbouw-, ambachts- , nijverheids- of handels
werk, bezoldigd of niet, verrich ten . 

De in de eerste alinca voorziene geldboete wordt zoo dikwijls 
toegepast als er arbeiders zijn die het verlof, waarop ze recht 
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hebben, niet bekomen of w'l.arvoor de bijdragen niet werden 
betaald, zonder <lat nochtans de totale geldboeten 2,000 frank 
mogen te boven gaa.n. 

Art. 16. Er wordt een nationale hulpkas voor betaalde verlof
dagen tot stand gebracht, waarvan de statuten bij koninklijk 
besluit worden bepaald. . 

Deze kas, die r echtspersoonl ijkheid bezit, wordt door de Alge
meene Spaar- en Lijfrentenkas beheerd . 

Deze kas zal tevens in haar bevoegdheid hebben het uitbetalen 
der vergoedingen voor de bijkomend verlofdagen waarvan sprake 
in de alinea's 2 en 3 van artikel 2. Zij wordt gespijsd door een 
bijdrage ten laste der werkgevers, gelijk aan 1/ 2 t. h. van het 

loon . 
De wijze van stor t ing dezer bijdrage en de modaliteiten tot 

regeling der bijkomende verlofdagen worden bij koninklijk besluit 
vastgesteld . 

Art. 2. De datum van de toepassing der bepalingen van de 
alinea' s 2 en 3 van artikel 2 en van de alinea's 3 en 4 van arti
kel 16, wordt vastgesteld bij koninklijk besluit, uiterlijk op 
1 Mei 1939. 

Op voorstel van de bevoegde paritaire commissie, kan de Ko
ning, in een nijverheid of in een tak van nijverheid, voor een 
jaar de toepassing van alinea 3 van artikel 2 der wet schorsen . 

Deze afwijking kan worden hernieuwd. 
Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 's L ands 

zegel bekleed en door den 1lfonitevr bekendgemaakt worde. 

Gegeven te Brussel, den 20" Augustus 1938. 

LEOPOLD. 

Van ' s Konings wege 
De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld 
De Minister van Justitie, 

J . PHOLIEN. 

l\IINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN ' 

MIDDENSTAND EN LANDBOUW , 
EN MINISTERIE V AN BINNENLANDSCHE ZAKEN 

EN VOJ..,KSGEZONDHEID 

INGED.EELDE INRICHTINGEN 

Koninldijk besluit van 25 Augustus 1938. - Vrijstelling van 
vergunning wat de inrichtingen betreft die zullen worden 
opgericht of in bedrijf genomen binnen de omheining van 
de Tentoonstelling der techniek van het water, Luik 1939 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H eil . 

Gelet op de aanvraag dd. 15 Mei 1938, waarbij de algemeene 
Rijkscommissar is bij de Tentoonstelling der techniek van het 
water, Luik 1939, in naam van de inrichters van bedoelde ten
toonstelling verzoekt om inschikkelijkheid vanwege liet bestuur bij 
het inrichten en het in bedrijf nemen van als gevaarlijk, onge
zond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen waartoe voormelde 
tentoonstelling zou aanleiding geven; 

Overwegende, eenerzijds, <lat deze inrichtingen bestemd zijn 
om enkel gedurende deze tentoonstelling in bedrijf te worden 
genomen, anderzijds dat de toepassing op deze tijdelijke inrich
tingen der voorschriften omtrent de vergunning moeilijkheden 
en vertragingen zou teweegbrengen, welke dienen t e worden ver

meden; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 10 Augustus 1933 omtrent 
de politie op de ais gevaarlijk, ongezonde of hinderlijk inge

deelde inrichtingen; 

Gelet op de koninklijke besluiten van 10 Augustus en van 
15 October 1933 tot vaststelling van de respectievelijke bevoegd
heid der bestuursautoriteiten wa.arvan de inrichtingen afhangen 
die worden opgesomd in de nomenclatuur gevoegd bij bovenver 

meld besluit dd . 15 October 1933 ; 


