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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 ; 
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Op de voordracht van Onze Ministers van -~beid en Sociale 
V oorzorg, van Economische Zaken, Middt;nstand en Landbouw 
alsmede van Binnenlandsche Zaken r.n Volksgezondheid, 

W ij hebben besloten eu Wij. besluiten : 

Artikel 1. - Vrijstelling wordt verleend van het n aleven der 
voorschriften van het koninklijk besluit dd. 10 Augustus 1933 
omtrent de politie op de a.Is gevaarlijk, ongezona of hinderlijk 
ingedeelde inrichtingen, aan zulkdanige inrichtingen welke zul
len worden opgericht of in bedrijf genomen binnen de omheining 
of de aanhoorigheden van de Tentoonstelling der techniek V<tn 
het water, Luik 1939. Deze vrijstelling geldt alleen voor <let' 
duur van deze tentoonstelling en tijdens de oprichting er van. 

Art. 2. - Onverminderd het toezicht dagelijks door de ten
tooustellers en de bedienden der teutooustelling uit te oefenen, 
zijn bovenbedoelde iurichtingen onderworpen aan het hooger toe
zicht van de gemachtigden der r egeering. 

Het uitvoerend comité van deze tentoonstelling client aan ver
melde am btenaren alle inlichtingen te verstrekken welke deze 
noodig achteu tot vervulling van hun opdracht. 

Art. 3. - Onze Ministers van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
van Economische Zaken, Middenstand . en Landbouw, alsmede 
van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid zijn belast, ieder 
wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 25° Augustus 1938. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De Miuister van .Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A . DELATTRE. 

De Minister van Economische Zaken, 
Middenstand en Landbouw, 

P. ·H EYMANS. 

nn M inister van Binnenlandscbe Zaken en Volksgezondheid , 
. J. MERLOT. 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE VOORZORG 
EN MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

' MIDDENSTAND EN LANDBOUW 

GEZONDHEID EN VEILIGHEID 

Koninklijk besluit dd. 25 Augustus 1938 tot reglementeering 
van het gebruik van benzine voor « auto·'s » tot indus
trieele doeleinden bestemd. 

LEOPOLD III, K oning der Belgen, 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

Gelet op het koninklijk besluit van 23 December 1937 tot 
samenordening van den tekst der wetten van 2 J uli 1899 en 
2 November 1937, betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van het .personeel in de handels- en nij verheidsondernemingen 
werkzaam; 

Gelet op de algemeene verordening van 30 Maart 1905, waarbij 
de maatregelen worden voorgeschreven, welke dienen nageleefd 
met het oog op de gezondheid en de veiligheid van de werklieden 
in de handels- en nijverheidsondernemingen ; 

Overwegende <lat, buiten de bij vermeld r eglement van 
30 Maar t 1905 opgelegde maatregelen, er aanleiding toe bestaat 
sommige maatregelen voor te schrijven ten ein de zooveel ~oge
lijk de gevaren te voorkon~en wa~raan inzonder~eid de werk
lieden zijn blootgesteld, die benzme voor auto s behandelen, 
ingevolge de vergiftige vluchtige producten, die ze verspreidt ; 

Gelet op het advies van den Hoogen Raad voor Volksgezond

heid; 

Gelet op het advies van de Interministerieele Commissie voor 

sani taire actie; 

Op de voordracht van Onzon Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg en van Onzen Minister van Economische Zaken, Mid

denstand en Landbouw , 


