Doel

Wet van 22 januari 1945

Art. 3 en 8

Wet van 19 augustus 1948

Alles

Wet van 31 december 1963

Art. 5

Gouverneur: gedelegeerde bevoegdheden

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

Wanneer

Wat/wie

Alle periodes of situaties die een
• “producten, grondstoffen, eet- of
inbreuk zijn op “de vitale economische
koopwaren of dieren”.
belangen”
• “indirect” natuurlijke en
rechtspersonen.

• Het hoofd te bieden aan zekere vitale • In vredestijd,
behoeften.
• Ingeval van collectieve en
• Sommige dringende werken uit te
vrijwillige stopzetting van de
voeren aan machines of materiaal.
arbeid,
• Sommige taken te volbrengen die
• Ingeval van collectief ontslag van
geboden zijn door overmacht of een
het personeel
onvoorziene noodzakelijkheid
• Te allen tijde personen bij te staan en • In vredestijd,
goederen te beschermen
• bij rampspoedige gebeurtenissen,
• Bij rampspoedige gebeurtenissen,
catastrofen en schadegevallen
catastrofen en schadegevallen

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

Zaken of personen

Wie
• 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

• Minister van Binnenlandse
Zaken of
• Burgemeesters of
• Hun afgevaardigden

Gouverneur: gedelegeerde bevoegdheden

Hoe

Hoeveel

Nergens een procedure voorzien
in de wet

De sector neemt alles ten laste

Directe betekening aan de
betrokken rechtspersoon

Nergens een procedure voorzien Niets. Blijven gebonden door hun
in de wet
contract

Nergens een procedure voorzien
in de wet

Directe betaling aan de
prestatieplichtige

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

Probleem van benaming

• Opsluiting en/of boete bij
weigering
• Ambtshalve uitvoering op
kosten van de dienstweigeraar

Opeisingen?

JA

JA

JA

