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een mijnconcessie, hun aangestelden en hun werklieden opgelegde 
verplichtingen jegens de administratie en de mijningenieurs, zijn 
van toepassing op de bouders van een opsporings- of ontginnings
vergunning van petroleum en van brandbare gassen, op bun 

aangestelden en werklieden. 
Art. 21. - De Koning kan, de voorscbriften der besluiten die 

reeds kracbtens artikel 76 der samengeordende mijnwetten werden 
getroffen, uitbreiden tot de opsporings- of ontginningswerken van 
petroleum en v.an brandbare gassen, ofwel voor deze werken door 
bijzondere besluiten regelen betgeen in genoemcl artikel is aan · 

gegeven. 
Artikel 77 van de samengeordende wetten is toepasselijk op de 

besluiten die kra.chtens de beschikkingen van voorgaande alinea 

worden getroffcn. 

TITEL!IX. - li et deslmndig onderzoek. 

Art. 22. - De bescbikkingen van titel XI der samengeordende 
mijnwetten, betrekkelijk het deskundig onderzoek, zijn van toe
passing op het voorwerp van onderhavig besluit. 

TITEL X. - Strafbe11alinge11. 

Art. 23. - I edere inbreuk op de voorschriften van artikel 18 
zal gestraft worden met de straffen voorzien bij artikel 128 van 
de samengeordende mijnwetten. 

Zij d ie het krachtens de artikelen 19 en 20 van het onderbavig 
besluit ingestelde toezicbt belemmerd bebben, worden gestraft 
met de straffen voorzieu htj artikel 129 (1°) van boogervermelde 

wetten. 
Enkele andere overtreding van hot huidig · besluit, alsmede 

elke overtreding van de verordeningen of van de bedingen en 
voorwaardon wettelijk opgenomen in de opsporings- of ontgin
ningsvergunning en in de lastkobieren, wordt gestraft zooals aan
geduid in artikol 130 der samengeordende mijnwetten. 

Artikel 131 van deze wetten is toepasselijk op al de overtredin
gen in det artikel bedoeld. 

Gegeven te Brussel, den 28" Novcmber 1939. 
LEOPOLD. 

( Volgen de handteefeeningen van cil de jJJ i1ûsters.) 

MI N I STERI E V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

:S::oninkliik besluit van 9 November 1939 tot intrekking, wat 
betreft de openluchtgroeven van de beperking van den 
arbeidsduur, voorzien bij koninklijk besluit van 26 Juni 
1923, op de seizoenbedrijven. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aa.n allen, tegenwoordigen en toekomenden , Heil . 
Gelet op de wet van 14 Juni 1921 tot invoering van den 

achturendag en d.e acht-en-veertigurenweek; 
H erzien bet koninklijk besluit dd. 26 Juni 1923, waarbij 

krachtens artikel 5 van bovenbedoelde wet, een bijzondere ·werk~ 
regeling wordt ingesteld in de bouwnijverheid, de openbare wer
ken en bijzondere burgerlijke bouwkundige werken, andere dan 
die welke onder de huisbouwwerken te rangschikken zijn, de 
openluchtgroeven en de steenbakkerijen en, inzonderheid arti
kel 1 van gezegd besluit, dat luidt als volgt : 

" Artikel 1. - De duur van den werkelijken arbeid van hct 
in bouwbedrijven, in openbare werken, alsmede in open lucbt
groeven werkzaam personeel mag de bij artikel 2 der wet van 
14 Juni 1921 gestelde grenzen overschrijden, onder de dubbele 
voorwaarde dat, noch het max:imum van tien uui- per dag, noch 
bet gemiddelde van acht uur per dag, berekend over een tijd
ruimte van één jaar , loopende van 1 November tot 31 October 
worden te bovèn gegaan. ' 

,, Inwinning van verloren arbeidsuren mag niet bij voorba.a~ 

geschieden »; 
Herzien de vroeger uitgebracbte adviezen van : 

10 De afgevaardigden der bijzonderste vereenigingen der 
betrokken bedrijfshoofden en arbeiders; 

20 De bevoegde afdeelingen van den raa.d van arbeid en nijver-

heid; 
30 Den boogen gezondheidsraad; 
40 Den hoogen raad van arbeid ; 
50 Den hoogen raa.d voor bandel en nijverheid. 
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· Overwegende <lat in den huidigen toestand h t h dh . 
d 

. . . , e an aven val' 
eze afw1Jkmg van het principe van-den acht d d · . uren ag en e acht. 

en-veert1gurenweek, wat de open luchtoroeven b t ft · . 
lijkt is ; ., e re ' met geb1!-

0p de voordracht van Onzen Minister van Arbei·d S en ociale 
Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artilcel 1. - De gelijkwaardige beperkino van de b ·d . o n ar e1 s-
duur die wat de openluchtgroevennijverheid betreft · 

d b .. 1 · 11· ·i b 1 . , mgevoerd 
wer IJ rnnm { IJ { es mt van 26 Ju11i 1923 wordt 1'n t . k1 ' ge ro cen. 

Art. 2 - Onze Minister van Arbeid en Sociale Vo · · orzorg •s 
belast met de uitvoering van dit besluit. ' 

Gegeven te Brussel, den 9° No\'ember 1939. 

LEOPOLD. 

Van K oningswege : 

· De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

BALTHAZAR. 

! 

~ 
1 
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Koninkliik besluit van 15 December 1939. - Ondergrondsche 
arbeidsduur in de steenkolenmijnen. 

VERSLAG AAN DEN KONING 

Sire, 

Ten gevolge v.an de internationale gebeurtenissen der laatste 
maanden heeft de steenkolenmijnnijverheid moeilijkheden ont
moet die een vermindering van de productie en een verhooging 
van den kostprijs voor gevolg hadden . 

H et herste} Yan het normaal uitgedolven quantum en het 
behoud binnen zoo gematigd mogelijke grenzen va.n den kost
prijs, zijn noodzakelijk 1n <le tegenwoordige omstandigheden , 
zoowel ten opzichte van de landsverd~diging ais van den uitvoer. 
E en herziening van het r egime van den arbeidsduur is een eerstc 
maatregel tot bet bewerkstelligen van deze doeleinden. 

H et hierbijgevoegd besluit heeft ten doel het toegelaten aantal 
ondergrondsche arbeidsuren op te voeren tot een totaal van 
2.312 per jaar, beboudens een maximum van 8 uren per· dag. 

Zoo m en 51 weken per jaar neemt en n.a aftrek van een week 
betaald verlof stemt het jaarlijksch aautal van 2,312 overee!l 
met een gemiddelde <luur van 45 uren 20 minuten per week. 

Deze gemiddelde duur overtreft slechts bet vroeger bepaald 
wekelijksch maximum van 45 uren met 20 minuten. 

H et voordeel van deze verandering bestaat hierin dat door 
het vaststellen van een jaarlijksche duur met een tamelijk plooi
baar dagclijksch maximum een zekere soepelheid laat ten opzichte 
van de verdeling van den werktijd gedurend het jaar. Uit dien 
boofde is het mogelijk den verloren ·tijd na feestdagen in te 
halen, terwijl bet steecls mogelijk blijft deze dagen te vieren en 
den gemiddelden duur van 45 uren 20 minuten werkelijk te 
bereiken, wijl beden de 45 uren per week niet worden bereikt. 

Door derwijze de 8 urendag toe te passen kunnen de 2.312 
uren verwezenlijk t worden in 289 arbeidsdagen en kunnen er 
L7 rustdagen , inbPgrepen de gewone feestdage11, te weten 1 rust-
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dag per 3 weken, aan de arbeiders verleend worden buiten de 
Zondagen en de betaalde verlofdagen, insgelijks de 365• en 
gebeurlijk de 366q dag van ' t jaar, die insgelijks rustdageu 
worden. 

Daar het aantal erkende feestdagen tusschen de 11 en de 
17 schommelt, wordt er door dit regime een noemenswaardig 
aantal bijkomende rustdagen verleend, deze, wel te verstaan, ver
goed door de yerlenging van 3{) minuten \an den dagelijkschen 
arbeidsduur. 

De voortbrengst zal in een grootere mate beinvloed worden 
dan wel uit de betrekkelijke kleine verhooging van den aanwe. 
zigheidsduur blijkt door toedoen van het uitsparen Yan doode 
t ijden gevolg van de samentrekking der uren in een kleiner 
aantal <lagen. 

ffet wordt nochtans toegelaten den arbeidsduur niet op te 
voeren tot 8 uren, maar dan moet het jaarlijksch a.antal arbeids
dagen hooger zijn om de 2.312 uren te bereiken. 

Bij de bepaling van artikel 4 wordt voorzien· dat de verdienste 
van den arbeider in verhouding zal zij n met zijn voortbrengst 
indien hij stukwerker is en met zijn aanwezigheidstijd indien 
hij per uur wordt uitbetaald . 

De doeltreffendheid van deze verandering zal ten deele afhan
gen van de regelmatigheid der mijnwerkers. Men mag hopen dat 
door ·het <laarstellen van geregelde rustdagen, het aantal vrij
willige afwezigheidsdagen zal milderen, en dat de arbeiders, in 
het belang van het nationaal welzijn, zich een inspanning zullen 
getroosten om de steenkolenvoortbrengst te verwezenlijken , noo
dig om het besta.an van het land te verzekeren. 

Wij hebben de eer te ZIJn, 

Sire, 

van Uwe Majesteit, 
de zeer eerbiedige en zeer gctrouwe dienaars, 

1 

(V olgen de handteekeningen van al de Ministers.) 
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TEKST V AN HET BESLUIT 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Galet op de wet van 9 Juli 1936 tot invoering van de veer
tigurige arbeidsweek in de bedrijven of de bedrijfstakken waa~ 
onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbe1d 

wordt; 
Gelet op het koninklijk besl.uit van 26 Januari 1937, de weke

lijksche duur van den ondergrondschen arbeid in de steenkolen
mijnen op vijf en veertig uren beperkende; 

Gelet op het _a.dvies uitgebracht door de Nationale Gemengdt) 

Mijncommissie; 
Gelet op het vroeger uitgebracht advies van den Hoogen Raad 

van arbeid en sociale voorzorg; 
Op de voordrar:ht van Onzen Mi~ister \an Arbeid e~. S_ociale 

V hrt advies van Onze in Ra.ad vergaderde Mm1sters, oorzorg en op 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

• A~tikel 1. _ De beperking vastgesteld wat betreft den _ond~:
grondschen arbeidsduur in de steenkolenmijnen, bij komnk~Jk 
besluit van 26 J anuari 1937, wordt vervangen door de beperkmg 
bepaald bij artikelen 2 en 3. 

Art. 2. - De ondergrondsche arbeidsduur in de steenkolen
mijnen tot 2.312 U:ren per jaar gebracht. 

Art. 3. - Deze 2.312 uren worden verdeeld onder de werk
dagen van 't jaar , ten einde, geen acht uren per dag noch acht 
en veertig uren per week te boven gaan, het afdalen en het 
opdalen, inbegrepen . 

De directie van de mijn <lient, voorafgaandelijk ter kennis ti? 
brengen van d e hoofdingenieur-directeur va~ het mij~arrond~

ment de aangenomen wijze van de verdeelmg, voor 1eder u1t
~:lvingszetel, evenals ieder er aan toegebrachte wijziging . 

• 
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Art. 4. - De eerste jaarlijksche periode nee t 
M d m aanvaDg op d 

aan ag volgend op de bekendmaking in h t B . en 
van dit beslwt. e elgiscli Staatsblatl 

Art. 5 - Tot regeling van den ondergrond h 
b · · t · · se en arbeidsduur 

lJ oepassmg van dit besluit mag er geen . . 
t d ' vermmdenng to 

pas wor en, op den vastgestelden prijs pe tuk ege-
der stukarbeiders, noch op het uurloon v~ dr s ' der looncn 

n e andere arbeiders. 
Art. 6 - Onze Minister van Arbeid 

b l t 
en Sociale V oorz-0rg Js 

e as met de uitvoering vau dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 15n December 1939_ 

LEOPOLD. 

( Volgeu de handteekeningen van al de M inisters.) 

- - -- ---- -

f ' 
r 

' ~ 

MINISTERIE V AN OPENBAAR ONDERWIJS, 
MINISTERIE V AN FIN ANCIEN 

EN MI NISTERIE V AN ECONOMISCHE ZA.KEN 
EN MIDDENSTAND 

MIJNMETERS 

Koninkliik besluit van 22 November 1939 tot re geling van het 
voeren van den titel en het ui1oefenen van het beroep van 
mijnmeter. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Herzien het koninklijk besluit dd . 29 December 1926 tot rege
Iing van het uitoefenen van het beroep van rnijnmeter zoomede 
de koninklijke besluiten dd. 4 September 1929, 28 November 
1930 en 3 Februari 1931, waar bij hoogergenoemd besluit werd 

gewijzigd ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 Mei 1936, waarbij de 
bepalingen betreffende het uitoefenen van het beroep van meet
kundig schatter van onroerende goederen werden gewijzigd; 

Gelet op de werkzaamheden van de Interministerieele com
missie belast met de hervorming van het beroep van meetkundige, 
in zoover het de mijnmeters betreft; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Openbaa.r Onder
wijs, Onzen Minister van Financ."Ïën en Onzen Minùiter van 
Economische Zaken en Middenstand, 

Wij hebben besloten en 'Wij besluiten : 

Artikel 1. - Niemand mag den titel van mijnmeter voeren 
t enzij hij met goed gevolg het bij onderhavig besluit voorge
st:heven examen heeft afgelegd . 

Art. 2. - In de provinciên H enegouwen, Na.men, Luik en 
Limburg, wordt er jaarlijks ren commissie samengesteld door den 


