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Wet van 5 maart 1935

Wet van 5 maart 1935

Wet van 22 januari 1945

Wet van 19 augustus 1948

Continuïteit van bepaalde diensten

Alles

Continuïteit van de openbare diensten

Alles

• De werking van de openbare
diensten voorzien in het belang van
’s lands verdediging.
• Voorzien in ’s lands wederopbouw
en in de huisvesting van de
personen die er van beroofd zijn
ingevolge oorlogsfeiten.

Geen omschrijving.
In de praktijk:
Art. 3 en 8 • Ingeval de “economie in de war
gestuurd is”.
• Om “de vitale economische
belangen te beschermen”.

Alles

• Het hoofd te bieden aan zekere
vitale behoeften.
• Sommige dringende werken uit te
voeren aan machines of materiaal.
• Sommige taken te volbrengen die
geboden zijn door overmacht of een
onvoorziene noodzakelijkheid.

Wanneer

In oorlogstijd,
bij mobilisatie van het leger

• In oorlogstijd,
• Ingeval het aantal vrijwillige
dienstnemingen ontoereikend is

Alle periodes of situaties die een inbreuk
zijn op “de vitale economische belangen”

• In vredestijd,
• Ingeval van collectieve en vrijwillige
stopzetting van de arbeid,
• Ingeval van collectief ontslag van het
personeel

Wat/wie
• Ieder persoon die een openbare functie,
een openbare post of een openbaar
ambt waarneemt..
• Ieder persoon belast met een openbare
dienst.
• Ieder beheerder, beambte of bediende
van een openbare inrichting of van een
door den Staat, de provincie of de
gemeente geautoriseerde of
geconcedeerde dienst.
• Moet niet onder de wapens geroepen
zijn.

• Personen
• Zaken

• “producten, grondstoffen, eet- of

koopwaren of dieren”.

• “indirect” natuurlijke en rechtspersonen.

• Elk natuurlijk persoon,
• Al dan niet Belg,
• Door een arbeidscontract gebonden aan
een bedrijf,
• Niet-vrijwilliger

Wie

• Eigen bedrijfsleiders.
• De bedrijfsleiders aan wie ze
zich ter beschikking stellen.

• De ministers of hun
afgevaardigden.
• De gouverneurs.
• De arrondissementscommissarissen.
• De burgemeesters.
• Minister van Economie, Energie
en Handel of
• Minister van Middenstand en
Landbouw of
• Hun afgevaardigden.
• Paritair of beperkt comité.
• Minister van Tewerkstelling en
Arbeid.
• Minister van Economische
Zaken en Energie.
• Gouverneurs, bij delegatie.

Continuïteit van bepaalde diensten

Hoe
Niets voorzien
Evenwel verplicht onderscheidend
teken:
• Voor diensten die in contact
staan met het publiek:
armband met de nationale
kleuren.
• Voor wie deel uitmaakt van de
staf of van een legeronderdeel:
uniform.

Complexe procedure.
Zie Koninklijk Besluit
van 1 februari 1938

Nergens een procedure voorzien
in de wet

Hoeveel

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwonding door
oorlogsfeit.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten.

Vergoeding voor de schade
bepaald door de Koning:
• Indien verwondingen in
bevolen dienst.
• Indien overleden, vergoeding
voor de weduwe, de wezen of
de ascendanten.

De sector neemt alles ten laste

Directe betekening aan de
betrokken rechtspersoon

Nergens een procedure voorzien
in de wet

Niets. Blijven gebonden door hun
contract

Strafbepalingen

Bij verlating van de post:
opsluiting van een maand tot een
jaar, onverminderd
tuchtmaatregelen + toepassing
van boek I Swb

Bij verlating van de post of
weigering:
• Verlies van alle bezoldiging.

• Boete voorzien bij vrijwillige
verhindering door de
opgevorderde of sommige
overheden.
• Toepassing van boek I Swb.

Probleem van benaming

Opeisingen?
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