
AMBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE V AN FINANCIEN 

Wet tot afschaffing van het mijnrecht. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen het
geen volgt: 

Eenig artikel. - Het bij de artil<elen 40 tot 43 der wet van 
31 December 1925 gevestigd mijnrecht wordt a fgeschaft met 
in gang van het dienstjaar 1928 a f. 

Kondigen de tegenwoordige wet af. hevelen dat zij m e t 
' s Lands zegel bekleed en door den Moniteur hekendgemaakt 
worde. 

Gegeven te Brussel, den 3 Maart 1929. 

ALBER'l'. 

Van s' Konings wege : 
De ,\fi11ister 11a11 Fi11a11cilh1, 

8°0 M. HouTART. 

Gezien en met s' Lands zegel gezegeld : 

De Ministe,. va11 Justifie , 

P.-E. JANSON. 

l~. 

MINISTERIE VAN NIJYERHÊID, 
ARBEID EN MAATSCHAPPELIJKE. VOORZORG 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

PENSIOENvVEZEN DER MIJNWERKERS. 

Koninklijk besluit van 26 Januari 1929 tot wijziging der 
Koninklijke besluiten van 3 October 1922 en 31 Decem
ber 1924, ter uitvoering genomen der wetten dd. 
9 April 1922 en 30 December 1924 op de pensioenen der 
kolenmijnwerl<ers. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en. toekoinenden, HEIL. 

Gelet op artikel 3, §3 van d.e wet dd. 9 April 1922, luidens 
hetwelk de beheerraad van het Nationaal pensioenfonds 
mag., op machtiging der Regeering, beslissen dat een deel der 
inkomsten van het vermogen van gezegd Nationaal Fonds, zal 
besteed worden tot het verleenen van tijdelijke uitkeeringen, 
ten behoeve, inzonderheid van tot het werk ongeschikte werk
lieden, die niet gedurende het aantal jaren, door de bij konink
lijk besluit van 30 Augustus 1920 samengeordende wetten 
voorzien, in de mijnen werkzaam zijn geweest ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 3 October 1922 tot 
goedkeuring van het reglement den 4 Augustus voorgaande 

door den beheerraad opgemaakt ; 
Gelet op de beraadslagingen dd. 19 Decem~er 1928 en 

9 Januari 1929 van den Beheerraad van het Natio~.a~l Fonds, 
er toe besluitende artikel 5 van dit reglement te WIJZigen, met 
in trekking van het verbod, wat betreft de .vereeniging van de 
uitkeeringen voorzien bij de wet dd. 9 Apnl 1922 en van het 

• 
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ouderdomspensioen , verleend bij toepassing der algemeene 

wet op de pensioenen ; 

Gelet op artikel 58 van het koninklijk besluit dd. 31 Decem
ber 1924, dat wordt ingegeven door de voorschriften van 

artikel 5 van voornoemd reglement, waarvan tot intrekking is 
beslot;n·; · 

Overwegende dat de beslissing van den beheerraad van het 

Nationaal Fends wordt ingegeven door de bezorgdheid om 

overeenstemming te bekomen der voordeelen, aan de tot 
werk ongeschikte werklieden verleend, onder het behecr der 
wet van 30 December 1924 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van !'Jijverheid, 

Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg , 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eerste artikel. - Wordt goedgekeurd de wijziging, door den 
beheerraad van het Nationaal Pensioenfonds der kolenmijn
werkers gebracht, in het op 4 Augus~us 1922 vastgeste~d regle
ment in uitvoering genomen van artikel 3, § 3, van de wet 
dd. 9 April 1922, en dat het onderwerp tÜlmaakt van het 
koninklijk besluit dd . 3 October 1922. 

Bijgevolg .wordt artikel 5 van dit reglemenl ingetrokken en 
door de hiemavolgende bepalingen vervangen : 

<< Z oo de bezitter der voordeelen, voorzien bij het huidig 
reglement uitkeeringen of vergoedingen geniel, verleend krach
tens de wet op de vergoeding der schade , voortspruitende uit 
a1~beidsongevallen, worden deze uitkeeringen of vergoedinge n 
afgetrokken van het geheel bedrag der uitkeeringen, verleend uit 
hoofde van het huidig reglement, van de verhooging der duurte
toeslagen, voorzien bij artikelen 31 en 43bis der wet van 30 De
cember 1924 en van de voordeelen, loegekend bij toepassing 
der wet van 10 Augustus 1925. » 

Art. 2. - Artikel 58 van het koninklijk besluit dd. 31 decem
ber 1924 ter uitvoering genomen van de wet dd. 30 derzelfde 
maand, b etreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen 
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van ouderdom c;:n vroegen dood der m :jnwerkers, wordt bijge
volg ingetrokken en door de hiernavolgende bepaling vervan
gen : 

« Zoo ~e bezitter der voordeelen, voorzien bij de wet dd . 
9 April 1922, uithe~ingen of vergoedingen geniet, .verleend 
krachtens de wet op de vergoeding der schade, voortspruitende 
uit arbeidsongevallen , zullen deze uitkeeringen of vergoedingen 
worden afgetrokken van het geheel bedrag der uitkeeringen, 
verleend krachtens de wet van 9 April 1922, van de verhoogingen 
de duurtetoeslagen, voorzien bij de artikelen 41 en 43bis van 
de wet dd. 30 December 1924 en van de voordeelen toegekend 
bij toepa~sing der wet dd. 30 Augustus 1925. » ' 

Art. 3. - De nieuwe bepalingen, bevat in de artikelen 1 en 2 
van dit besluit, worden van kracht van af 1 Januari 1929. 

Art. 4. - Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschap
pelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 26 J~nuari 1929. 

Van Koningswege : 
De M i11ist e>" Pa11 N !j11e1-/1eid • ./ >"beid 

eu 1\laa tsc/1r.ppeliJke Voo1·; 0•·;-. 

H. H EYMAN. ,. 

ALBERT. 

POUT!I~VERORDENf~G OP DE MJJNEN 

GEBRUIK VAN SPRINGSTO ~FEN IN DE MIJNEN 

S. c. P. springstoffen. 

Ministeriëel besluit dd. 14 Januari 1929, 
loi aanneming van de springstof « Matagnite IV » . 

Gelet op het Koninklijk b esluit van 24 April 1920 tot 
regeling van het gebruik van springstoffen in de rllijnen, voor-
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schrijvende dat de S. G. P. springstoffen als zoodanig bij 
Ministeriëel besluit moeten bepaald worden ; 

Gel et op den omzendbrief dd . 18 October 1909 die 
bepaalt wat er door S. G. P. springstoffen <lient te worden 

verstaan; 

Gelet op ·het Koninklijk besluit dd. 29 October 1894, 
houdende algemeen reglement op de fabrieken, de bergplaat

sen, lret vervoer, het bezit en het gebruik van springstoffen; 

Gelet op het besluit dd. 3 December 1928, waarbij de 
springstof « Matagnite IV » ambtelijk werd erkend en inge

deeld in de klasse III ( niet licht ontvlambare springstoff en) der 
voorbrengselen aan ·de verordening op de springstoffen onder

worpen; 

Gelet op de aanvraag van 1 3 September 1928 door de 
Naamlooze V ennootschap van « Dynamite de Matagne », te 
Matagne-la-Grande, ingediend; 

Gelet op de uitslagen der proefnemingen waaraan stalen van 
de springstof cc Matagnite IV » in het Nationaal Mijninstituut 
werden onderworpen ; 

BESLUlT: 

Eenig artikel. - De springstof onder de benaming van 
<c Matagnite IV », door de Naamlooze Vennootschap van 
c< Dynamite de Matagne », te Matagne-la-Grande, aangeboden, 
en waarvan de samenstt!ling hiema is beschreven : 

Keukenzout 
Naphtaline 
Ammoniacnitraat 
Nitroglycerine . 

24 
4 

62 
10 

100 

Mag ais S. G. P . springstof worden gebruikt met een hoogste 
lading van 850 grammen waaryan de gelijke waarde in dynamiet 
nr 1 586 gmmmen bedraagt. 

l. 
l 
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Uitgifte van dit besluit zal tot onderrichting worden afgeleverd 
aan de Naamlooze Vennootschap van cc Dynamite de Matagne >> 

te Matagne-la-Grande, aan de HH. Algemeene Üpzieners bij 
het Mijnwezen en tot uitvoering aan de HH. Hoofdingenieurs 
Bestuurders der tien mijnarrondissementen. 

Brm:sel, den 14 Januari 1929. 

H. HEYMAN-

POLITIE OVER D~ MIJ~EN. ER'l'SGROEVh:N 
EN ONDERGHONDSCHE GHOEVEN. 

Koninklijk besluit van 25 Februari 1929 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 15 september 1919 verordening 
houdende· op de bovengrondsche instellingen bij de mijnen, 
ertsgroeven en ondergrondsche groeven. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HE.IL. 

Gelet op de wet dd. 5 Juni 1911 , tot aanvulling en wijzi
ging der wetten van 21 April 1810 en van 2 Mei 183 7, op de 
m11nen, ertsgroeven en groeven; 

Gel et op het koninklijk besluit dd. 1 5 September 1919, 
houdende verordening op de bovengrondsche instellingen bij de 
mijnen, erstgroeven en ondergrondsche groeven ; 

Gel et op het ad vies dd. 28 D ecember 1928 van den mijn
raad; 

Gelet op het advies dd. 28 Januari 1929 van den hoogen 
gezondheidsraad ; 

Overwegende dat de verbeteringen aangebracht aan de 

gezonoheidsinrichtingen een WIJzigmg rechtvaardigen van 
artikel 13 van bovenvermeld koninklijk besluit dd. 15 Septem

ber 1919; 
Op c'e voordracht van Onzen Minister van Nijverheid , 

Arbeid en Maa·:~chappelijke Voorzorg , 
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Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Eerste artikel. - De eerste twee <>linea's van artikel 13 van he t 
koninklijk besluit dd. 15 September 1919 houdende verordening 
op de bovengrondsche inste:Iing bij de mijnen, ertsgroeven en 
ondergrondsche groeven, worden door de volgende bepalingen 
vervangen : 

« De privaten en waterplaatsen clienen behoorlijk ingericht, 
goed verlucht en zoo onderhouden c:Jat de 1einheid niets te wen
schen overlaat. Vloer en wanden dienen uit ondoordringbare 
materialen te bestaan . 

>> De privaten en waterplaatsen d ienen zoo ingericht, d a t hun 
uitwasemingen zich niet in de werkplaatsen kunnen verspre=d en. 
Zij mogen met deze plaatsen slechts in rechtstreeksche verbin
ding staan, zoo zij onmiddelijk naar bu;ten worden verlucht en 
voorzien zijn van een doorspoelingssysteem en een krachtigen 
watersiphon, m et sp eciale verluchting om de verstopping te voor
komen; de speciale verluchting van den watersiphon wordt niet 
vereischt zoo de gebouwen en\cel u:t gelijkvloersch gelegen ver
trekken bestaan. » 

Art. 2. - Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maat
schappelijke Yoorzorg is b elast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel , den 25 Februari 1929. 

Van Koningswege : 
De 1\/i111ster 11a 11 Nijverh eid . Arbeid 

en i\faatsdiappelijke Voor;org. 

H. H EYMAN. 

ALBERT. 
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POLITlE o vri:R DE STOOl\lTUIG~\. 

V rijste lingen . 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Celet op het verzoekschrift van den heer algemeen regee
ringscommisrnris der W ereldtentoonstelling voor Koloniën, 
zeevaart en Vlaamsche Kunst, te Antwerpen in 1930, ten 
einde bestuursvergemakkelijkingen te bekomen betreffende de 
installatie en het in gebnùk stellen van de aan de diensten der 
tentoonstelling noodig '.?ijnde stoomtuigen ; 

Gelet op een dergelijk verzoekschrih ingebracht door den 
algemeenen regeeringscommissaris der W ereldtentoonstelling 

be(reffende grootnijverheid, wetenschappen met toepassingen, 

Waalsche kunst, te Luik in 1930 ; 
Geler op het koninklijk besluit dd. 28 Maart 191 9 houdende 

a lgemeene verordening op de stoomketels ;· 
Gelet op het koninkl ijk besluit dd. 22 December 1920 

beireff ende de politie over de stoommachines ; 
Overwegende dat deze van die toestellen, die, wegens hun 

tijdelijke werking in de lokalen der bovenvermelde tentoonsteL
lingen, vast5taand dienen gebruikt, tot de soort verplaatsbare 
toes~ellen hooren , ingedeeld onder litt. 2 van artikel 34 van het 
koninklijk besluit dd. 28 Maart 1919 en onder artikel 7 van 
h~ t koninklijk besluit dd . 22 December 1920; 

Overwegende dat, wat betreft de stoomketels van buiten
landschen oorsprong, het streng naleven der reglementsbepa
lingen omtrenè het stempelen en het specificeeren van de hoeda
ni: heden van het plaa:ijzer aanleiding mocht gegeven tot 
ernstige moeilijkhedcn en dat die toestellen, overigens, er enkel 
zijn tee bestemd gedurende het tijdperk der tentoonstellingen 
\verkzaam te b lijven ; 
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Op de vcordracht van Onzen Minister van Nijverheid, 

Arbeid en M aatschuppelijke Voorzorg , 

Wij hebben besloten en Wij b esluiten : 

Eerste artikel. - V1ijstelling van de voorafgaande toelating 
wordt ve.rleend voor h et plaatsen van toestellen er toe b estemd 
binnen den omtrek der bovenb edoelde tentoonstellingen met hun 
toehooren te worden gebru;kt. Die vrijstelling blijft van kracht 
voor gansch den duur der tentoonstellingen waarvan spraak, 
alsmede voor den tijd noodig tot de installatie van die tentoon
stellingen. 

Nochtans, voorn'.eer in werking te worden gesteld, dienen de 
stoomkete~s den beproefingsdruk te onderstaan die voorgeschre
ven is bij artikelen 47 en volgende van het koninklijk besluit 
dd. 28 Maart 1919. 

Art. 2. - De in het buitenland vervaardigde stoomketels er 
tee bestemd g'edurende h et in voormeld artikel één aan geduid 
tijdsbestek en voorziene plaatsen te worden gebruikt zijn onder
worpen aan het afwijkingstelsel voorzien in litt. E van paragraaf 
gen oemd << Materieel » van het ministerieel rondschrijven 
dd. 31 Juli 1919. 

Art. 3. - Onverminderd het dagelijks uit te oefenen toezicht 
door de tentoonst~!lers en het personeel der tentoonstelling 
waarvan spraalc blijven de stoomtuigen van de tentoonstelllng, 
te Antwerpen, onderworpen aan h et officieel toezicht va n h et 
bestuur van bruggen en wegen der provincie Antwerpen, en die 
der tentoonstelling, te Luik, aan he t officieel toezicht van h et 
m;jnbestuur, te Luik. 

De algemeene regeeringscommissarissen der b ovenbedoelde 
tentoon stellingen cl eelen aan die besturen de installatieplannen 
mee van de toeste1len alsmede al de inlichtingen, die zij noodig 
achten tot h et uitoefenen van het toezicht. 

Art. 4. - Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en Maat
schappe\ijke Yoorzorg mag, wat betreft de in het buitenland ver
vaatdigde $toomketels en voor den duur van beide tentoonstel
lin rren, vrijstelling verleenen omtrent de voorschriften van Ons 
b eslnit cld. 28 Ma art 1919 en d ie met h et oog op de speciale 
im ichtingen der ketels mochten noodig zijn inzonderheid, wat 

1 
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·1· h 'd 11 voor zoover die inrichtingen betreft hun ve1 1g e1 stoeste en , 
geen bezwaar opleveren. .. 

Onze Minister van Nijverh eid, Arbeid en Maatschappehike 
Voorzorg is belast met de uitvoering van dit b esluit. 

Gegeven te Brussel, d en 14 Maart 1929. 

Y an Koningswege : 

De Ministe1· van .Vij11e..!1eid, A ,.beiJ 
en Maatscliappelijke VOOl\Ol'g. 

H . HEYMAN . 

ALBERT. 


