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In de loop van juli 1993 heeft de Regering de sociale 
partners opgeroepen een sociaal pakt te sluiten over de 
werkgelegenheid, het concurrentievermogen en de sociale 
zekerheid. 

In de dagen en weken daarop werd meerdere malen verwe
zen naar het sociaal pakt van 1944, dat de basis vormt van 
onze systemen van sociale zekerheid en sociaal overleg. 
Men dient er zich echter voor te behoeden, zoals talrijke 
waarnemers reeds onderstreepten, een parallel te trekken 
tussen het plan vim de regering en het sociaal pakt dat 
gesloten werd tijdens de tweede wereldoorlog. Zowel de 
context als de doelstellingen zijn immers met vergelijkbaar. 

Het leek mettemin zinvol de weinig gekende tekst van dit 
akkoord, dat onmiskenbaar een grote rol gespeeld heeft in 
de Belgische sociale geschiedenis, ter beschikking te stellen 
van het publiek. 

Deze tekst is de vrucht van de werkzaamheden van het 
Comite werkgevers-werknemers. Tijdens de oorlog was dit 
comite de clandestiene ontmoetingsplaats van een aantal 
leden van het Beheerscomite van de Nationale Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid (voorloper van de 
RVA), die door de bezetter ontbonden was. Deze persona
liteiten waren van oordeel dat er een contact moest blijven 
bestaan tussen werkgevers en werknemers, met het oog op 
het uitwisselen van ideeen om het economisch en sociaal 
leven na de oorlog terug op gang te krijgen. 

De idee van een sociaal pakt ontstond in augustus 1941 op 
een bijeenkomst te Ohain. Op 24 april 1944 zette het 
comite het slotpunt achter de tekst. Daar een aantalleden 
het voorbehoud maakten geen officieel mandaat te bezitten 
om een dergelijk pakt te sluiten draagt de tekst als titel 
"Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit". Of
schoon hij nooit officieel zal geratificeerd worden, komt deze 
tekst uit de clandestiniteit op de Nationale Arbeidsconfe
rentie van 4 oktober 1944. Het sociaal pakt wordt voor een 
groot stuk geconcretiseerd op 28 december 1944, datum 
van afkcindiging van de besluitwet betreffende de maat
schappelijke zekerheid der arbeiders. Nadien vOIgen nog 
andere wetten die de principes van paritaire samenwerking 
inschrijven in de socio-politieke structuren. 

De hierna weergegeven Jekst van het "Ontwerp van over
eenkomst tot sociale solidariteit" werd voor de eerste maal 
gepubliceerd in het tijdschrift van het Ministerie van Te
werkstelling en Arbeid, het Arbeidsblad, in het nummer van 
januari-maart 1945 (p. 9 tot 19). 
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Ontwerp van overeenkomst tot sociale solidariteit 

In den loop van de besprekingen die de a/kondiging van de besluilwetlen betre/
/cnde de maatschappelijke zekerheid der arbeiders voorafgingen, heelt de Minister van 
A:rbeid herhaaldeUjk gezinspeeld op tijdens de bezetling gevoerde onderhandtlingen 
waarvan de besiuitwetten slechls de in rechlsiermen uitgedrukte conclusies zijn 

Inderdaad, .eenige industrieelen, ter eene zijde, en eenige menschen uil de arbeiders~ 
organisaties, ler andere zijde, hebben zeer talrijke vergaderingen gewijd aan het grondig 
besludeeren van de arbeidersvraagstukken en van de verhoudingen die tusschen werk
gevers en werknemers moeien tot stand komen om de arbeidsgeschillen zooveel mogelijk 
te beperken .. 

A..ls besluit van hun werkzaamheden hebben zij een «~oniwerp van overeenkomsi 
tot sociate solidariteit » opgesieid, waarvan de bekendmaking ons nuttig voorkomt. 

Er dieni aangestipl dal de opgegeven cijfers slechts na aandachtig onderzoek, aan 
de hand van door de ernstigste instellingen voor sociale verzekering en op advles van 
door de acluarissen verschalte gegevens, werden vaslgesteld. 

Bovendien gaat de overeenkomst verder dan de eigenlijke sociale solidariteit, vermits 
zi/ ook betrekking heeft op den loonsvael en de principes en methodes van paritaire 
samenwerking. Zij die in de loekomsl met het regelen van die vraagstukken zullen belasl 
:iln, zullen er aanwijzingen in vinden welke zij zeker zullen waardeeren. 

Na beider standpunten belicht te hebben erkennen de werkgevers- en de werk
nemersvertegenwoordigers dat de goede gang der ondernemingen, waarmede de 
algemeene welvaart van het land verband houdt, alleen door een trouwe samen
werking kan geschieden. 

Zij v,'enschen een verstandhouding tusschen werkgevers en werknemers tot stand 
te brengen, welke gegrond is op wederzijdschen eerbied en op een wederkeerig 
erkennen van rechten en plichten. . 

De werknemers eerbiedigen het wettig gezag van de hoof den der ondernemingen 
en stellen er een eer in, hun werk plichtsgetrouw· uit te voeren. . 

De werkgevers eerbiedigen de waardigheid der arbeiders en stellen er een eer in 
hen met rechtvaardigheid te behandelen. Zij verplichten zich er toe, hun vrijheid 
van vereeniging en de uitbreiding van hun organisaties direct, noch indirect te 
hinderen. 

Van dezen geest vervuld, kwamen beide partijen overeen om aan de Regeering 
te vragen, zoodra het land zijn onafhankelijkheid zal hebben teruggekregen, een 
reeks dringende maatregelen te treffell met de bedoeling tegemoet te komen aan 
de gedurende de bezetting door het meerendeel der arbeiders ondervonden ellende, 
en die ook den weg kUnnen openen voor een nieuwen maatschappelijken vooruit
gang, gevolg van een economisc;he ontwikkeling van cen weder tot vrede gebrachte 
wereld, zoowel a,ls van een rechtvaardige verdeeling der voordeelen van cen stij-

- gende productie. . ' 1.;::; ... 1 .... ;;/- J 

Deze dringende maatregelen hebbel1 ,·oornamelijk betrekking op het loonstelsel, 
de instelling van een volledig systcelll van sodale zekerhcid voor de werkllemers 
met als on<iergrond de. nationale samcnwerking, en het hersLellen of het invoeren 
van stclsels van paritaire samenwerking tusschcn werkgcvcrs- en wcrknl'lncrs
organisaties. 

Deze maalregelen zuIJen, hoewel het gl'ondb<.'ginscl er yall - de stoffelijke ell 
morcele welvaart van de arbeiders Lt' Yl'rhoogen en tusschell hen en dt' werkgcvcrs 
Yrecdzame, op rechtvaardigheid beruslende betrekkillgen aan te knoopen - vast
staat~ wegens de dringendheid, van tijdeJijken aard moeten zijn. Aan de wctgcvende 
kamers zal worden gevraagd daarvoor ;r.oodra mogdijk {'('n definilievc regcling te 
treffell. 
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1. LOONEN 

1. . De economische bedrijvigheid heeft tot doel voorldurend de bestaansvoor
waarden der bevolking le verbeteren. Verlegenwoordigers van werkgevers en van 
werknemers zullen dus ~nder aHe omstandigheden zoeken naar de middelen om aan 
de loonen de grootst mogelijke koopkracht te geven, welke overeenstemt met de 
omstandigheden, en om ze le verhoogen in verhouding van den vooruitgang Van 
techniek en handel. Voer de vaststelHng der loongrondslagen zullen de methodes 
van paritaire samenwerking worden toegepast, waarover hierna wordt gesproken. 

2. De sedert 10 Mei 1940 getroffen maatregelen hebben het ontstaan van een 
groeiende wanverhouding tusschen de koslen vocr levensonderhoud en de loonen 
ten gevolge gehad. Een algemeene wederaanpassing van de loonen, onmiddeIlijk 
na de bevrijding van het land, zal onvermijdelijk zijn om daaraan, dadelijk van het 
begin af, een koopkracht te geven, die voldoende is voor de behoeften, waaraan 
voldaan zal kunnen worden in verband met de op de markt komende artikelen. ' 
Het doel dat bereikl moet worden gedurende het overgangstijdperk is het herstel 
binnen den kortst mogelijken tijd, van de koopkracht der arbeiders tot het peil 
van voor den oorlog. 

3. De heerschende toestanden zullen natuurlijk een onmiddellijk terugkeeren tot 
den normalen levensstandaard der b,evolking niet mogelijk maken. Deze zal slechts 
langzamerhand, al naar het op de markt komen van de vroegere reeksen artikels, 
bereikt kunnen worden. Zoolang de aanvoer van voorraden niet weder normaal 
is geworden, zal dienvolgens de rantsoeneering moeten blijven bestaan, ten einde 
een rechtvaardige verdeeling van de beschikbare waren te verzekeren. De Staat 
zal de noodige maatregelen moeten treffen opdat de rantsoenen der voornaamste 
levensmiddelen zooara mogelijk in belangrijke mate verbeterd worden, zoowel in 
hoeveelheid als in hoedanigheid. 

4. Het vraagstuk van de loonen houdt ten nauwste verband met dat van de 
prijzen e'n dat van het geld. Van economisch standpunt gezien, zijn deze drie zaken 
onderling van elkaar afhankelijk en het treffen van overeenstemmende maatregelen 
aangaande de saneering van den binnenlandschen geldomloop. de wederaanpassing 
der prijzen en het weder op peil brengen der loonen zal een eerste voorwaarde zijn 
tot een economisch en financieel opbeuren van het land. 

5. Daar de loonen een zeer belangrijk deel uitmaken van de productiekosten, 
zou een vaststelling er van op een peil buiten verhouding tot den ec.onomischen 
toestand van het oogenblik automatisch op de binnenlandsche prijzen terugslaan. 
Dat zou niet slechts een heraanpassing van de prijzen verhinderen, doch tevens 
het uitgangspunt kunnen beteekenen van een voortdurende beurtelingsche Ver
hooging van de prijzen en de 100nen en van een inflaUeproces dat een saneering 
van het geld onmogelijk zou maken en een depreciatie van den wisselkoers met 
zich zou brengen. 

De arbeiders zouden de eerste slachloffers worden van dergelijken toestand. 
waaruit, zooals uit vroeger opgedane ondervinding duidelijk blijkt, onherroepelijk 
cen vermindering van de reeele waardc van het loon voortvloeien en die de voor
deeIen van de sociale verzekeringen, welker voortdurende aanpassing ernstige 
moeilijkheden ZOll verwekken, te niet zou kunnen doeo. 

In het belang der arbeiders zelf zal dus in de eerste plaats getracht rnoeten worqen 
aao den Belgischen frank na den oorlog een zoo groot mogelijke waarde le' geven. 
Ingeval ecnige devalvatic onvermijdelijk mocht zijn. zal deze tot het minimum 
beperkt moetcn blijven. 

6. Verder zal moeten gezorgd word en voor het tot stand komen~ lusschen de 
Belgische economie en di(> der landen met den grootsten invloed daarop, le weten 
hoofdzakclijk dil' van Engeland. van cen voldoendcn c\·em\,ichtsloestand. waardoor 
gro'ote onderlinge verschillcn in koopkracht vermeden zullen worden. Dat wit zeggcn 
dat de wisselkoers voor het Pond Sterling, waarvan de waarde van OilS geld zal 
ufhangen, zoo gunstig moet vastgl'steld worden a)s slechls mogelijk is bij dell bestaan~ 
den toes land en de mogelijkheden van aanpassing van de prijzen. de 10011('11 en den 
geldomloop in ons land bij het eiude der vijandt'lijkheden. rekl."ning gehoudcn 
natuurlijk nwt dl' waarsrhijnlijke s'Chommelingen V31l die fartoren. 
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Men zou bij voorbeeld van m~ening kunnen zijn dal het vaslstc.llen van eea 
\visse1koers van 1.::)0 Bclgische franks voor cen POIHl Sterling, welke ongcvecr d~ 
gemiddelde koers in de jaren 103t) lot 11);{S, de laatste normale pcriode v66r de hui
dige gebeurtenissen, was, redelijk ZOll zijn. In de veronderslelling flut de Engelsche 
prijzen na den oOl'log niet merkelijk hooger zullen zijn dan 130 tot 140 % van de 
prijzen in 1936-U);{8. peil dat in EngeJand thans ongcvecr bereikt is door de kosten 
voor levensonderhoud en de kleinhandclsprijzcn, lOll voor aanneming van dezen 
wisselkoers vercisdll zijn dat hel algemeene prijzenpdl .in Be,lgii!_ nirt hOV(,1l een 
index van 150 in verhollding tol 19:~()-1938 ZOll k~mt'n. 

7. De Rcgeering zaJ t~r niel loe in staat zijJl da<h>lijk na anOO]) van den 001'
log de prijzen op hel algell1t'cll gewcnschle peiJ tc brcngcn. Echler zal een lusschen~ 
komst van den Slaat op Hnandeel gebied lot het verkrijgbaar steUen van de belang
rijkste levensmiddelen voor alle. lagen der verbrllikers tegen passende prijzen van 
groote beteekenis kllnnen zijn. Samen met de op geldelijk gehied te nemen maat
regelen, zal dat bijdragen tot de wederaanpassing van een aIgemeene prijsvorming. 
Verder zal dat toelaten dat niet onmiddellijk bij het begin de loonen behoeven le 
worden vastgestelrl op het bestaande pei1 voor levensonderboud. een peil dat door 
de. omstandigheden verre van juist is, terwijl desniettemin een met de omstandig
beden overeenkomende koopkracht wordt v~rschaft. 

8. De volgende artikelen zouden- vOor deze tusschenkomst in de termen kunnen 
vallen : brood, aardappelen, melk, boter, olie, margarine, suiker, vIeesch, spek en 
dierlijke vetten, koffie, chocolade, zeep. kolen, gas en electriciteit. Volgens het bud
getair onderzoek van 1929, maken deze artikelen te zamen ;')8.8 % uit van de totRle 
uitgaven der arbeiders. 

De officieele kleinhangelsprijzen voor voedingswaren in Belgie, de eenige waarvan 
eenige vergeHjking mogelijk is, zijn op het oogenblik gerezen tot boven een index
cijfer van 200 in verhouding tot dat van 1936-1938, hetgeen, in de veronderstelling 
van aanneming van een prijzenpeil van 150 % van dat van 1936-1938, een weder
aanpassing van ten minste 25 % zou noodig maken. Gedane schattingen Iaten 
echter aannemen dat de voor de gemeenschap te verwachten last niet overdreven 
zal zijn. 

9. Daar vaststelling van een volledigcn index voor de kleinhandeisprijzen of van 
de kosten van het levensonderhoud, zooals vroeger geschiedde, onmogelijk is zoo
lang de markt niet weder normaal van alle artikels is voorzien, zal het vergelij
kingscijfer voor de vaststelling van de loon en gedurende de overgangsperiode 
bepaald word en door het bep~rkt indexcijfer van de artikels bij de prijzen waarvan 
de regeering ingrijpt. Wegens het beperkt aanta} artikels waarop het betrekking 
heeft zal dit cijfer naar juiste verhoudingen moelen vastgesteld worden. 

10. Op vorengenoemde grondslagen zal aan de Regeering worden gevraagd het 
algemeene loonpeiJ voorloopig vast te steUen in verhouding tot het algemeene 
loonpeil van de jaren 1936-1938. Die voorloopige vaststelling za1, naar gelang vaD
de omstandigheden en rekening houdende met raadgevingen der paritaire comite's, 
herzien worden. 

11. Terwijl de regeling der loon en op het bovenbedoeld peil aan de arbeide,rs 
voldoende inkomsten zal moeten verschaffen tot het zich aanschaffen van op ,ctat 
oogenhlik werkelijk verkrijgbare artikels, zal in hel begin aan een gedeelte der. 
gewone behoeften toch niet voldaan kunncn worden. Wanr het de arbeidersbevolking· 
nu reeds als gevolg van verscheidene oorlogsjaren aan bijna alles ontbreekt. zal het 
zich opnieuw aanschaffen in uitgebrejde mate Van kleeren, schoeisel, onderhouds
en huishoudelijke artikeJs, meubeIs, cnz. binnen den kortst mogelijken tijd moge
Jijk gemaakt moeten. worden. 

Het gaat daarbij om behoeften van geheeJ bijzonderen en lijdelijken aard, waar
aan dus door bijzondere en tijdeJijke maatregelen legemoet gekomen moet worden 
en niet door d'e loonen die dienen om de normale behoeften <ler arbeiders tc dekken. 

12. Daarom zal aan deze bijzondere- behoeflen tegemoel worden gekomen door 
het toestaan van tijdelijke extra-tot'lagen ten laste van de werkgevers. Deze toe
lagen, waarbij rekening za} moelen worden gehouden met de gezinsiaslen, zullen 
van lijd tot tijd, al naar dr artikelcn ve-rkrijgbaar woro'?n gesteld, bij gedeelten 
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w'orden toegekend_ binnen een termijn, die afhankeIijk is- vafl'de omstandighedel1,'~
maar die in beginsel kan worden aangenomen op een j'aar, aanvangende bij het 
einde def vijandeIijkheden. Voor cen aantal artikels op het. gebied van kleeren en 
schoeisel zulIen deze toelagen verstrekt kunnen worden in den vorm Van bons 
waardoor aa,n de belanghebbende person en de voorrang kan worden gegeven v~~r 
het bekomen der producten die volgens cen door de overheden op Le maken fabri
cageplan aan de markt zullen worden gebracht. 

13. Te ,voo~zien. valt dat de toestand van som-mige' ondernemingeri 'of "ffiisschien'-"
van sommige nijverheidstakken gedurende de eerste maanden na den oorIog zoo
danig zal zijn dat deze de meerdere uitgaven, volgende uit deze toelagen, niet zulIen 
kunllen dragen. Er zal naar een geeigende wijze van finallciering. bij voorbeeld 
het beschikbaar stellen van, kredieten onder gunstige voorwaarden bij de officieele 
inrichtingen, mo~ten word en uitgezien opdat de er uit voortkomende lasten over 
een voJdoend langen termijn kunnen worden verdeeld. 

14. Het overgaan tot een herinrichting aIs boven beschreven zal ondernomen 
word en onder de bescherming van een voorloopig fonds tot huishoudelijke herin
richting voor de werknemers, dat het karakter van een openbare insteHing zal 
bezitten en dat, onder toezicht van den Staat, beheerd zal worden door een Natio
naal paritaire Commissie van vertegenwoordigers der werkgeversveree.nigingen en 
der syndicale arbeidersorganisaties; 

Deze commissie zaI bevoegdheid. bezitten voor de volgende zaken : 
a) De toekenning van de toela.gen en de bons, waarbij rekening dIent, gehouden 

met den markttoestand op de verschillende tijdstippen; de aanpassing van het bedrag 
daarvan - zooals die zal volgen uit de besll1iten der bevoegde paritaire commissies 
of der centrale paritaire commissie - aan de werkelijke behoeften der belanghebben
den in verb and met de samenstelling van hun gezin j het bepalen van voorkeur
reehten ten gunste van hen 9-ie de zwa.arste gezinsiasten hebben, invaliden of slacht
offers van de beide oorlogen; de toekenning van bons en toelagen ten laste van den 
Staat, aan steunbehqevende werkloozen; alsook de te 'voorziene uitsiuitingen; 

b) Het verkrijgen van de officieele instellingen der noodige kredieten voor de 
voorziene financiering en het verzekeren van de terugbetaling daarvan onder zoo 
gunstig mogelijke voorwaarden; 

c) Hulp aan de autoriteiten bij opstelling en uitvoering van een plan betreffende 
de fabricage van producten waaraan dringende behoefte bestaat en den verkoop 
daarvan. 

11. ARBEIDSDUUR 

15. De vDor den oorlog \"a11 kracht zijnde wetten en overeenkol11sten met betrek
king tot den arbeidstijd zullen onmidde11ijk weder worden ingevoerd. 

Ill. SOCIALE ZEKERHEID DER ARBEIDERS 

A. - Ouderdom en u/.Jeglijdig overlijdell. 

16. Dc ouderdomsrenten, vo!gende uit de thans van kracht zijnde wetten;'-zullen 
opnicuw vcrhoogd worden. De normale rente,- te betalen bij een leeftijd van 6.5 jaar, 
zaI voor een echtpaar gebracht worden op 50 % van het gewone 'loon, waaronder 
verstaan wordt het loon dat gcwoolllijk door llt.'t meerendcel der arbeiders wordt 
verdiend. Alleenstaande gepensionneerd<'>11 zullen t~en verhooging in dezelfde ver
houding genieten. 

Voor weduwt'!l zal het norllll:lk op ;);) jaar te vt'rkrijgcll pensioen \'erhoogd worden 
tot 11{~t bert'ik{'n \·an :{.O{J!) frank. Dc tot'lagen \·oor weer.en r_ullen verdubbcld 
worden. " 

17. "'\'1' dekkillg \'<In <it' danl"door Yt'rhoogdt, laslt'l1 zullt'l] wt'rkgcn'l"s t'll wcrk-
11('I11('rS, ondt'J" \"uorl.)('houd Yan hrt ondt'l' dt' PI11llt'1l 11') 1.:'11 I!) \·ermdde. oijdl'agcn 
storlen \"fHl. \'(Jor pike dt'r bt"idt· parlijen. :i,;) °iJ Yan het D{'<lrag <it'r loonen, dus in 
totaal 7 (~'H' Et'n dN-' Van dcXI.' sum is ut'st('IlHi tcr bt'laling \'ail dt' hijdragen door 
wt'rknellH"rs t'n werkgl'\"t'rs \"oorzit'll bij elt· \·ersehiIJt'nde pt;nsiot'nwetlt'n, ten l'inde 
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gekapitali.seer~ te worden op de, individ~leelc rekening. van iederen _ v,cr;l-.c:k~I9t;~_.r __ ,.,~," __ .rO,"_ 

Het ovenge JS bestemd voor de verhoogmgc-Il-'-door 'Jmddel yan verdeetmg. 
18. Voor de hedienden zullen de yerplichtl' bijdragel1 word en geheven tot cen 

jaarlijksche wedde van 36.000 frank en de vcrhooging, noodig om het pcnsioen 
te brengen tot {'ell minimum voorzien voor de' werklieden bij punt Hi hierboven, 
zal zonder onderzo('k worden toegestaan a~m aUe verzekerden wier wcdde gedurende 
de laatste vijf jaren niel hooger is gew(>est dan 42.000 frank. 

Hiertoe zullen de bijdragen word en vastgesteld_op_ .. 1.25 ._% ,van de wedde lot- cell" - ' 
bedrag van 36.000 frank per jaar, zoowel voor de werkg('\"ers als voor de bedicndell, 
dus te zamen 8.5 %. 

19. De. mijnwerkers en daarmede gelijkgestelden zllllen het \'oordeel van het lhans 
verkregen pensioenstelsel behouden. De daaraan verbonden extra-pitga\'en zullen 
gedekt worden bij voorbeeld helzij door den Staat, hetzij door een aan de mijn
·werkers of aan hun werkgevers op te leggen extra-hijdrage, het~ij aan een bijzondere 
aan de verbruikers van kolen op te leggen en in den prijs te berekenen belasting, 
hetzij door twee of meer dezer maatregelen gezamenlijk. . 

20. De arbeidersvertegen'Yoord;~ers behouden het recht aan de Regeering le 
vragen het pensioN} op een peil van meer dan 50 % van het gewoonlijk betaalde 
loon te brengen, door een kostelooze extra-verhooging ten laste van de Staatskas. 

Door de arbeidersvertegenwoordigers werd het vraagstuk van de verkrijging van 
een passend pensioen op den leeftijd van 60 jaar opgeworpen. Er werd overeen
ge.komen dat dit vraagstuk in studie genomen zal worden in het licht van de eco
nomi~che en demographiscpe toestanden. 

B. - Ziekle en vroegtijdige invalidileil. 

21. In geval van ziekte of vroegtijdige invaliditeit, zal de sociale "\'erzekering 
dadelijk van kracht verklaard worden voor alle onder de wet op de ouderdomsrente 
vallende werknemers. 

Benevens de gezondheidszorgen die den verzekerden en hunne gezinsleden tot 
aan het overlijden op den tot heden door de mutualiteitsvereenigingen verbeterden 
grondslag zijn toegezegd, zullen de verzekerden ontvangen : 

a). In geval van ongeschiktheid tot werken. een vergoeding gelijk aan 60 % 
van het daardoor niet. verdiende salaris, onder Yoorbehoud, voor elke periode van 
ongeschiktheid, yan een wachttijd van de eerste drie werkdagen voor de werk
lieden en van 30 dagen, werkdagen of andere, voor de bediencten, wier wedde gedu
rende de eerste maand van ziekte door den werknemer betaaJd moet word en; 

b) Na een jaar van doorloopende of alleen door werkperiodes van minder dan 
30 dagen onderbroken ongeschiktheid gedurende een jaar, een vergoeding van 
50 % van het Joon aIs invaJiditeitsvergoeding, met dien verstande, dat deze vergoe
ding ka,n samengaan met loon of andere beroepsinkomsten, welke het tweederde 
gedeelte van de vergoeding niet te boven gaan.: 

c) In geval van onderbreking van den loonarbeid gedurende den termijn liggende 
tusschen zes weken v66r en zes weken na de beval1ing yan de verzekerde~ een ver· 
goeding van 60 % van het niet vcrdiende.}oon, roits ~de kraamvrouw op het oogen
blik der bevalling gedurende ,minstens 10 maande.l!. verzekerd .was geweest; ., ~ ... , ... 

d) In geval van overlijden v66r den wettelijken·leeftijd voor het pensioen. blliten 
de gevaUen van arbeidsongeval of beroepsziekte, een vergoeding aan de recht
hebbenden van den overleden verzekerde van 25 maal diens dagelijksch loon of, 
voor de personen met een ~edde, van de wedde van een maand. 

Voor de vaststeIling der verschil1ende bedoelde .. yergoedingen zullen de werk
nemers geacht worden een loon te verdienen dat . .Yooraf .voor eenieder zal vast
gesteld worden volgens de door elke paritaire commissie voor haar beroepscategorie 
vastgestelde tarieven. 

22. De organisatie der verzekering za1 word en toevertrouwd aan de landsbonden 
;van verbo~den van erkende mutualiteitsvereenigingen of, voor de niet onderling 
verzekerde verzekeringsplichtigen. aan gewestelijk paritair door vertegenwoordigers 
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van werkgeversorganisaties en van. arbeiderssyndicatel) bestuurde diensten, met dien 
verstande dat het mandaat dezer vertegenwoordigers onvereenigbaar is met eeni-" 
gerlei functie bij de mutuaIiteitsvereeni.gingen. 

Slechts de landsbonden met ten minste 50.000 verzekeringspHchtige led ell en die 
reeds ten minste 10 jaar bestaan, komen in aanmerking. 

23. De onder de regeling vallende werknemers zullen voor de verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit een inhouding ondergaan van 3,5 % op het loon der werklieden 
en van 2,75 % op de wedde der bedienden tot een bedrag van 36.000 frank per jaar, _._" ...... _ .... 
welke ook het geheele bedrag de'f wedde moge zijn. 

24. Aan de op. de loonen of wedden ingehouden bedragen zullen de werkgevers 
bijdragen toevoegen gelijk aan 2,5 % van het loon der werklieden en van 2.25 % 
van de. wed de der bedienden, tot het bedrag van 36.000 frank wedde per jaar. 

25. De werkgevers zullen aan de verzekerden bons afgeven, waarop het loonbedrag 
dat als grondslag diende voor de inhouding van de bijdrage van den verzekerde 
en voor de storting van den werkgever is vermeld. Deze bons zuUen naar goed
dunken door den verzekerde aan de mutualiteitsvereeniging zijner keuze of aan 
den paritairen gewestelijken dienst worden overgemaakt. Zij worden bij den Rijks
dienst voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit tot 90 ~o van hun waarde geind. 
De overblijvende 10 % zunen de Nationale Commissie voor verzekering tegen 
ziekte en invaliditeit er toe in staat stellen de landsbonden of paritaire gewestelijke 
diensten welke, na onderzoek, blijken wettelijke verplichtingen te hebben boven 
hun inkomsten, te subsidieeren. . 

26. De landsbonden van verbonden van mutualiteitsvereenigingen en de gewes
telijke paritaire diensten zunen bovendien van den Staat, door bemiddeling van de 
Nationale Commissie voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit, 'subsidies ont
vangen in verhouding tot die welke de mutualiteitsvereenigingen thans genieten. 

27. De Nationale Commissie voor verzekering tegen ziekte en invaliditeit zal, 
buiten de reeds genoemde werkzaamheden, de werking van de toegelaten lands
bonden en van de gewestelijke paritaire diensten controleeren en de noodige regle
men ten voor toepassing def wet opstellen. 

Daarvan zullen deel uitmaken een afgevaardigde van elken toegelaten landsbond 
van verbonden van mutualiteitsvereenigingen, een geIijk aantal afgevaardigden 
der werkgeversorganisaties en der syndicale werknemersorganisaties en vertegen
woordigers der er bij betrokken ministerieele departementen. 

In geval van tegenstrijdigheid tusschen de gezamenlijke afgevaardigden·.der 
werkgeversorganisaties en de gezamenlijke afgevaardigden der syndicale werkne
mersorganisaties, zuUen de betwiste kwesties ter beslissing aan de Regeering wor
den voorgelegd. . . . 

28. De aldus vastgestelde regeling heeft een voorloopig karakter. De afgevaar
digden der belanghebbende partijen behouden zich het recht voor, eventueel andere 
formules te bestudeeren, terwijl de wetgever zich met de opstelling van eell de.fini
tieve regeling zal bezighoudel1. 

C. - H'erkloosheid builen eigen schuld len geuolge Van gebrek aan ·werk. 

29. De afgevaardigden van werkgevers en die van 'wetktlemers"vetbinden' zich'-'~-' 
er toe zoodra ll10gelijk gezamenlijk een stelsel van verplichte verzekering tegen 
werkloosheid uit te werken. 

:30. Zonder hel in werking trc(ien van dergelijk stelsel af te wachten. zal de werk
loozenstcun dadelijk onafhankelijk gemaakt worden van d(' Armenzorg en aall ('en 
voorloopig sleunfonds yoor werkloozen. onder paritairc controle/ worden over:" 
gedragen. 

De kwestie van de instellingen Voor de uitkeeringen van de vcrgocdingen wordt 
voorbehouden. 

Als werkloozen zullen, met uitsJuiting van de volgens de v66roorlogsche regeJing 
niet verzekerbare l)('drijfsgroepen, ondersteund worden : . 

... :. .... 
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a) De zonder werk zijnde arbeiders die hetzij doorloopend lusschcn Januari 
1938-'en 10 MeL194.o als ledel~ van cen. wcr~Joo,z~n~as }_~ek(>nd ~ijr~, het~ij ,~Is l~on_: .. " 
lrekke-nden gedurimde tet? mmsle drie jaren, tusschen 1 .JanuaTl 1930 en 10 Mel 
1940, de bijdragen he.bben geslort. voorzicn bij N'1l (jer wetten belreffende de 
ouderdomsrenten; 

b) De. arbeiders die aan deze voorwaardc niet voldoen 7.uUen loch, in lwijfelachtige 
gevallen, erkend kunnen wordefl door een (iaartoe bestrmde paritaire commissie 
(klachtencommissie) als, ingevolge hm.1 vro,egere werkzaamh{'i~l of ~nm vakstudies, 
behoorende tot een categoric van loonarbeiders die volgtms de v66roorlogs('he -regle
mentccring tegen werkloosheid verzekt'rhaar zijn. 

:H. De werkloozensteun zal vastgesleld word en oj) een hl'drag van .~O °0 van het 
loon van een hulparbeider in de gemccnten van de tweede categoric. Dil bed rag 
wordl met 10 % verhoogd in de gemeenten der eersle categoric en met 10 % ver
langd in de gemeenten der derde categorie. 

Voor de ongehuwden van achttien tot een en twinUg jaar en van beneden acht
tien jaar zuHen bedragen word en vastgesteId met dezeIfde degressie als v66r den 
oorIog. 

Voor de gezinshoofden zal hel grondbedrag van den steun verhoogd worden 
met kindcrtoeslag van hetzelfde bedrag als dien aan de werkende arbeiders toe
geslaan, zonder dal echter het totaal twee derde van het minimum loon van cen 
huJparbeider, verhoogd met kindertoeslag, of drie vierde van datzelfde loon voor 
gezins~oofden met te? minste drie kinderen, mag overtreffen. ' 

32. Gedurende de overgangsperiode zullen eventueele inkomsten van het gezin 
van den werklooze niet in aanmerking genomen worden. Maar natuurlijk moet 
de wil om le werken bewezen worden en wel door de aangifte als werkaanvrager 
bij een openbaren bestedingsdienst en door aanneming van elk normaal werk waar
voor de werklooze geschikt is, terwijl weigering kan leiden lot inlrekking van elken 
sleun. 

De openbare bestedingsdienslen zullen hun werk verrichten onder contrMe van 
een paritaire commissie en het personeel dezer diensten zal met bijzondere zorg 
kozen worden om zeker te zijn van volkomen bevoegdheid en onpartijdigheid. 

In geval van opschorting of intrekking van den steun zullen de werkloozen hun 
geval aan een paritaire commissie voor beroep (klachtencommissie) kunnen voor~ 
·Ieggen, welke de gegrondheid van w:eigeringen kan erkennen en ook de reehlen 
op steun kan hersteUen. . 

Herscholingscenlra zullen de veranderingen van beroep, die noodig zouden blijken, 
vergemakkelijken. 

33. Noodzakelijkerwijs gestijld door de Schatkist, zal het voorloopige steunfonds 
voor werkloozen bovendien van den aanvang af van werkgevers en van werknemers 
~ijdragen ontvangen tot voor elk der partijen 1 % van het loonbedrag, ,voor de 
)aarwedden tot 36.000 frank, dus in. totaal 2 %. 

34. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers zullen alle mogelijke hulp 
v~rleenen voor hel economisch hersteJ: en voor de le lreffen maatregeIen tot uilbrei~ 
dmg van de norm,ale arbeidsmogelijkheden~ 

D. -~Kindertoesl(lg ... <. • ••••••• _. 

35. Aan de Regeering zal gevraagd worden dadelijk den voet van den bij de wet 
van 4 Au~ustu~. 1930 voorzienen toeslag vast te stellen op 100, 200, 300, 47~ frank, 
°2n5derscheldenhJk voor een gezin met 1, 2, 3 of 4 kinderen, met een aanvulhng van ° frank voor elk kind te beginnen met het vijfde. Deze bedragen gelden vo.or 
de gemeenten van de tweede categorie: Zij worden verhoogd met 20 % in de gemeen
})n der ~erste categorie en verlaagd met 20 % in de gemeenten der derde categorie. 

eze drle categorieen zijn die voor den werkloozensteun voorzien . 
. Voor de kinderen van meer dan 14 jaar die, volgens de bepalingen van de gecoor

dmeerde wet van 4 Augustus 1930 kindertoeslag blijven genieten als leerlingen 
vgan eei-" SkCh??1 Voor vo11edig a1gemeen onderwijs of vakonderwijs, zullen de bedra~ 

en ge JJ zlJn aan die voor de gemeenten van de eerste categorie. 
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36. De'voor de betalirig deze:r' vergoed~n,gen benoodigde bedragen zullen ,van, qC 
werkgevers yerkregen worden wier bijdragen op ongeveer 6· '. % van het bedrag' 
der loanen bepaald zullen worden. zonder inbegrip van het gedeelte van de wedden 
der bedienden boven 36.000 frank per jaar. 

E. - Jaarliiksch verlol. 

37. Maatregelen zulleri getroffen worden om zouder uitstel.aan de werknftnerS_, 
vallende onder de wet van 20 Augustus 1938 betrefiende de betaalde verllofdagen 
het valle genat van de bepalingen dezer wet te verschaffen, volgens welke werkelijk, 
op het oogenblik Yan het verlof~ zes dagen loon aan volwassenen en twaalf dagen 
aan jongelieden van minder dan achttien jaar moeten uitbetaald' word en. 

38. De voorstellen ter verbetering Van den grondslag zelf van de wet van 20 Au
gustus 1938 zullen later nagegaan worden, waarbij rekening zal worden gehouden 
met de economische evolutie. 

F. - Globale heffing en verdeeling der hi jdragen. 

39. De door de werknemers voor de verschillende vorenvermelde sodale pres~ 
taties verschuldigde bijdragen zullen, op een globale wijzc, door de werkgevers 
op het loon worden ingehouden. Te zamen maken zij een bedrag uit van 8 % der 
loonen. Deze bijdragen zullen, elk kwartaal, worden afgedragen aan een Nationaal 
Verdeelingsfonds, tegelijk met de door de werkgevers verschuldigde bijdragen, 
welke 15,5 % van de loonen v.oor de werkliedea en 13,5 ~o voor de bedienden bedra
gen. 

Dit Verdeelingsfonds zal werken onder paritair toezicht. 
De te trefIen overheidsmaatregelen in afwachting van het effectief in werking 

treden van dit fonds zullen te gepaster tijd in studie worden genomen. 
40. In het algemeen zal voor de werklieden de verdeeling der bijdragen 01' de 

volgende grondslagen geschieden : 
? % van het bedrag der loonen voor ouderdomsrente, 
6 % van het bedrag der loonen voor ziekte-invaliditeit, 
2 % voor hel bedrag der loonen voor ollvrijwillige werkloosheid, 
6 % yan het bed rag der loonen voor kindertoeslagen, 

2,5 % van het bed rag der loonen yoor het jaarlijksch verIor.. 
41. Voor de bedienden ·zulLen de grondslagen "oor de verdeeling dt> volge.nde 

zijn : 
8,5 % 

5 % 
2 % 
6 % 

voor 
vOOr 
voor 
voor 

ouderdomsrente, 
ziekte-in valid iteit, 
ol1vrijwillige werklooshci<i. 
kinderto(>siagen. 

42. \Vettclijl,,(> maatregelen zullen \wH·del1 getrofTen ter v('rzekering van de gcrc
geldc sLorling der verschuldigdc hijdragell, zoowel als van ·de gcheele onafhankclijk
hcid van de door werkgevcrs cn w('rknClllcrs betaalcte geld en .ten opzic.hte.~vaJl .de 
bezitlingen san dt'll Slaat.. 

IV. BEGINSELEl' El' METHODES "AN PARITAIRE SAMENWERKING 

A. - jJinJlcn en ol1lflccn de omlerncminycn. 

43. In it'dt'n' ondcnit'lllillg ·!Het len ·minste 20 ioonarbddcrs, 7.31 t'cn afvu<lr<Uging 
van hel persolll'el opgcl'khl wonit'll, dk ofDcied bcvocgd 7.31 zijn om in o\'erlcg 
met hel bcdrijfslloofd of mL'l zijn vcrtcgel1\\'oor<iigt'rs, al de kwespes·Lc onuerzoekell 
aanganndc de looncn, den arhddsduur~ de rusLpoozcll, het vcrlof, de hygiene, de 
veilighcid, de· zCdelijkheid, de klachLcn over het lcidend pcrsollecl, dc sanclics, de 
afdankingen, hel wcrkplaatsrcglem('nl of, in 't algcmccn, allc kwcstics aangaande 
het regclcl1 van den arbeid, de luchl of het voorkomcn van· collccticve geschillcIl 
in den school der ondert1etning. 
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De vertegenwoordigcr5 va.n het p(>rsol)eel ,zullen zekere voorwaarden mocten 
vcrvullen ten aanzien van den 1('('f,tijd,·t'1l van:de:--aanwczigheid in de onderneming; -, --,.-." ._--

De wet waarbij dr vertegenwool'diging yall hrt pcrsoneel wordt ingesteld zal 
oelcidelijk in werking moeten- trt'<lt')l, hetzij met eell maximum uilstel van zes 
~aanden voor de ondernl'mingen met meer dun 500 werklieden. van een jaar VD or 
de ondernemingen die van 100 tot f)OO werklicden tellcn eo vall twee jaar yoor (le 
ondernemingen van 20 tal 100 werklicdcll. 

44. Al de sociaJe dienstell door de ondernelliii'ifCopgcrichl Yoor het welzijri" \;ah---" 
het pCl'soneel (huisvesting, v(,1'\'oer, tuinbouw, gemeenschappelijkell aankoop, 
l'elza(en, sport, ontspanning, verlof, amhachts- of aJgemeen onrlel'wijs, bibliolheken, 
geneeskundige raadplegingcn en zorgen, enz.) ,als zij niet aan het zelfbesluur del' 
arbeiders overgelaten zijn, zullen met hun medewerking beheerd worden. 

45. Ten einde de gehechlheid van het personeel aan de belangen van de onder
neming te onderhouden~ zullen de bedrijfshoofden elke gunstige gelegenheid te baat 
nemen (inventaris, balans of andere algemeene verslagen over den loop der zaken) 
om aan de vertegenwoordigers van het personeel den algemeenen toestand van de 
onderneming, de verkregen successen, de overwonnen of verwachle moeilijkheden 
~uitcen te zetten. 

B. - Op indus/rieel gebied. 

46. Paritaire commissie bestaande uit vertegenwoordigers der bedrijfshoofden 
en uit de vertegenwoordigers der loonarbeiders, de eenen en de anderen aangeduid 
op voorstel der als representatie erkende organisaties, zullen belast worden, in iedere 
groep van gelijksoortige bedrijven: , ~-

a) met de algemeene bases van vergoeding vast te leg·gen die met de verschillende 
graden van beroepsk,,,alificatie overeenkomen; , 

b) met het beraadslagen over de algemeene arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder 
over die welke verplicht in het werkplaatsreglement moeten voorkomen; 

c) met het onderzoek van de economische en sociale vraagstukken -waarvan 
de tewerkstelling van de arbeiders en hun arbeidsvoon .... aarden afhankelijk zijn, 
met inbegrip van het organiseeren van den ieertijd en van het beroepsonderwijs; 

d) met het helpen in gebeurlijk geval van de regeeringsoverheden bij het VQor
bereiden en het uitvoeren der wetten van belang voor de betrokkeh bedrijven.: 

e) met het bijJeggen van elk collectief geschil dat zich zou voordoen of dat ZOll 
dreigen te ontstaan tusschen bedrijfshoofden en loonarbeiders. 

47. Iedere paritaire bedrijfscommissie zal voorzien worden van een bureel samen
gesteld uit een voorzitter, doorde Regeering aangeduid, uit twee ondervoorzitters, 
respectievelijk aangeduid door de groep der be(jrijfshoofden en door de groep der 
arbeiders van de commissie, en een secretaris door de Regeering aangeduid. 

De voorzitter en de secretaris zuUen geen stemrecht hebben. 

48. De besluiten, met eenparigheid van stemmen getrofIen, in de onder littera a) 
en b) bedoelde kwesties, zullen bindend zijn voor al de betrokken bedrijven behalve 
verzet van de Regeering. Dit yerzet zal het ·voorwerp uitmaken van een gemoti
veerde nlededeeling,in gebeu.rJjjk gevaJ yan de.ad,viezen van den nationalen econo- .. 
inischeil raad vergeze-Id, uiet tiet oog op {'en nieuw onderzock door de paritaire com
missie. 

49. Een paritaire commissie zal opgericht worden voor ieder cler volgende nij
verheidsgroepen : 

- Kolenindustrie; , . 
- Steen- en aardebedrijven (steengroeven. leigroeven, steenbakkerijen, cemel1t-

fabrieken, kalkovens): 
--. Metaalnijverheid. (met inbegrip van ijzer- en staalomvormers); 
- Non-ferro metaalbedrijven; 
- Metaal- machine- en electriciteitsbouw; 
- Aardewerkbedrijven; 
- Glasbedrijven; 
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-:- Chemische bedrijven; 
-:- Petroleumbedrijven (met inbegrip van de distributiediensten); 
- Voedingsbcdrijven; 
--'- Hotclbedrijven .(met inbegrip van de koffiehuizen en de restaurants); 
- Textielbedrijven, kleedings- en weefselsbedrijven; 
- Bouwbedrijven (woningbouw en openbare werken); 

Houtbewerkings- en stofIeeringsbedrijven; 
- Leder- en huidenbedrijven; < 

-- Voortbrenging en levering van gas- en- electriciteit; 
- Fabricage van papierpulp, papier en karton; 
- Boekdrukkerij en graphische kunsten; 
- Vervoerbedrijven (spoorweg, auto's, trams, binncnscheep:vaart, vliegwezen); 
- Tabaksbedrijven; .. 

Havenbedrijven en koopvaardijvloot,; 
Diamantbewerking; 
Diverse bedrijven (spellen, speelgoed, wasschenrijen, enz.); 
Landbollwbedrijven. 

50. Elke der vorenvermelde paritaire cornmissies kan verder in secties onder
verdeeld worden, op voorwaarde dat elke sectie in haar schoot het paritait principe 
behoudL Elke sectie kan aan de regeering toevoeging van bijkomende leden vragen. 
die voorgesteld worden door cooptatie van de zijde der bedrijfshoofden zoowel 
als van. den kant der arbeiders. Deze bijkomende leden zullen geen deel uitmaken 
van de paritaire commissic in pleno. Verscheidcne secties zullen gemeenschappelijk 

. kunnen beraadslagen. 
51. In de takken der economische bedrijvigheid waar de meerderheid der loonar

beiders onder het regime van het arbeidscontract valt, zooals in. de banken, de par
ticuliere verzekeringen, den groothandel, de groote warenhuizen,. de havenkantoren 
den in- en uitvoerhandel~ zullen paritaire commissies kunnen worden ingesteld 
op voorwaarde dat de aanvraag er voor za} geda.an word en door voldoend represen
tatieve organism en, hetzij van de bedrijfshoofden, hetzij van de arbeiders dier 
bedrijvigheidstakken .. Zij zullen, bij voorbeeld, minimum 40 % der belanghebbende 
loonarheiders moeten omvatten. 

52. In geval van twijfel of geschU zal een paritaire commissie voor verhaal er 
mee' belast worden de paritaire commissies aan te duiden waarvan de ondernemingen 
en de arbeiders afhangen, alsook hun vertegenwoordigende organisaties. ~. 

Zij zal samengesteld zijn uit vertegenwoordigers der bedrijfshoofden en uit ver
tegenwoordigers der arbeiders, de eenen zoowel als de anderen aangewezen op 
voorstel van de organisaties die als representatief erkelld zijn~ hun bedrijvigheid 
over geheel het grondgebied van het land, en over al de bedrijven en bezold1gde 
beroepen uitstrekken. _ 

Zij zal onder de leiding staan van eell bureau dat samengesteld is uit een voorzitter, 
gekozen tusschen de magistraten van de rechterlijke orde, uit twee ondervoorzit
ters, respectievelijk aangeduid door de groep der bedriifshoofden en door de groep 
der arbeiders van de commissie en uit een secretaris door de Regeering aangeduid .. 

De secretaris za] geen stemrecht hebben. De commis'sic beslist bij meerderheid 
Yan stem men. 

C. - Op nalionaal gebied. 

53. De rcpresentaliev(' organismen der hedrijfshoofden en der aruciders zullen 
yragen om paritair verlegenwoordigd te word en in alle adviscercndc of uilvoerendc 
rad<"I1, die bij de opeubare overheden ingesteld zijn tot het behandelen van zakcn 
aangaande den arbcid of de maatschappelijkc voorzorg, voor zakcn betreffcndc 
h<.'t onderwijs of opcnbare gczondheid, voor economischc of andere zakcll die, 
tegelijk het levcll der arbcidcrs en de bedrijvighcid der ondernemingen aanbelangen. 

HUn vertegenwoordigers in deze verschillende raden, zooals een Rijksarbeidsraad 
("en Rijksraad Yoor Sociate Voorzorg, een Rijksraad Yoor Volkshuishouding, cen 
Hijksraad voor Yolksgezondheid, een Rijksraad voor Onderwijs en Cultuuf, zullcn 
word('n aangeduid op voorstel van de interprofessioneele organisaties die als reprc
sentaticf erkt'nd worden yoor geJtee1 het land. 
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D. 0[> inlernaLiona_a( _gelded. 

5.l De representatiev'e orgailisatie's der bcdtU't'shoofd(>r-i I.~ll cler arbt>iders lullen 
' .... rag~n insgelijks betrokken t(" ',:(!.rclell in {It> internationale sanH.'llwrrking op het 
gelloemde gebied Wllara .. lI1 Bt'lgle lal dl'cim'm("ll. 

E. - Over de aigemeem: besiechliny van de ('ollt't"tieve geschillen. 

f):>. Buiten de middelrn lot v,el'zlH'ning die ,door ,<ll' _ s~lInl'l1wl'rking t.ussthcn de _ .. 
hl'drijfshoofden en de afg('vuardigfkn van hun lH.'rl1olwd PH door ch> Dl'l'aadslagingl'1l 
der I)arilaire bedrijfscomiLe's wordl'J) opgeleYl'rd, zl:ll ('r eCIl Algemeene Pari la ire 
COllllnissir ingesteld worden waaraall (k g('s(:hill~'n. elk niet door <it' paritaire be<lrijf
('omite's konden bijgeleg<1 worden. zuilrn' kunnen ollch'rworpell wor<len. met het 
oog op een nieuwe verzocningspoging. --- ' 

J)it beroep bij de Algcll-lcelle Paritairl' COlllmissit, zal gt'sehiedell Ill'lzij op aanvruag 
van een der betrokken partijen, hetzij op initiaticf van, <It, Hegeering. 
. De Algemeene Paritaire Commissic zal ook beJast word en met het besluueeren 
,'an de sancties die ~oudell kunnen voorzien word en tegen de bedrijfshoofden of 
de arbeiders

1 
of tegen de organisaties die de eenen of de andercll vertegenwoordigen. 

die de eenparige besluiten door de paritaire comite's genomen en bind end gemaakt 
als gezegd in pllnt 6, niet zonden naleven. ' 

De Algemeene Parilaire Commissie zal ook llitspraak docn in ieder afzonderJijk 
gcv~ll. ove~ de. werkelijk te. net.nen sancties ten opzichte del" in gebreke bevonden 

-yertegenwoordlgende orgamsatlCs. 
Zij zal uit een klein aantal Jeden bestaan 1 paritair benoemd respectieveli.ik op 

voorstel van de interprofessionccle' organisaties der bedrijfshoofden en van de inter
professioneele organisaties der arbeiders die als representatief werden erkend voor 
gehcel het land. Haar bureau zal samengesteld worden aIs gezegd onder, punt 5 
,"oor 'de paritaire bedrijfscomite's. 

F. - Over de als represenlatie/ erkende organisalies. 

56. Als representatief zullen alIeen erkend worden die organisaties der bedrijfs
hoof den of der arbeiders die, hun werkzaamheid uitstrekkende over geheel het Bel
gisch gebied en tot al de bedrijven of bezoldigde beroepen, zuUen kunnen bewijzen, 
de eerste. dat zij gedurende het vorig jaar bijdrage stortende led en tclden die ge
middeld ten minste 200.000 loonarbeiders in dienst hadden. de tweede. ctat zij 
gemiddeld ten minste 200.000 bijdrage betalende leden telden. 

De organisaties die hun werkzaamheid beperken tot zekere bedrijven of beroepen 
of tot zekere streken, zullen als representatief erkend worden als zij kunnen bewijzen 
dat hun gemiddeld etIectief van het vorig jaar ten minste 20 % van de loonarbeiders 
der bedrijven of beroepen in bedoelde streek omvat. 

Alle zullen daarenboven in hun statu ten moeten vermelden dat zij het principe 
cler paritaire samenwerking zoeken te ontwikkelen tusschen de vertegenwoordigers 
van de bedrijfshoofden en de vertegenwoordigers van de arbeiders in het kader 
van den Belgischen Staat, en bewezen hebben dat hun leiders vrij door de leden 
verkozen werden en hUn periodiek op de .hoogt.e ,houden van hun beheer. 


