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Die gelden, of de waarborg ervan, moeten in ieder gevaar..
lijk staan met een bedrag van ten minste 250 Belgische frank
voor ieder arbeider of lid van zijn familie. Zij brengeu g-een
in terest op.
Wanneer door het bevoegd departement aan een bij bet .
Verbond der koolmijnvereenigingen van België niet aaugesloten kolenmijn machtiging werd ve.rleend om een vreemclen
mijnwerker in <lienst te nemen die in de bij dit bes]uit vocffziene voorwaardeu in België is gekomen, wordt de machtiginggeacht niet te bestaan indie:µ, binnen acht dagen, voormelde
kolenmijn bij den administi:ateur der Ûpenbare Veiligheic.1
niet een bedrag \an 250 frank in bewaring heeft gegeven
voor ieder indienstgenomen arbeider of lid va zijn gezin.
De Minister van Justitie echter kan beslissen dat de waarborg die de repatrieeringskosten van de leden der familie
van ·de mijnwerkets moet clekken, voorloopig zal bestaan uit
een globaal bedrag, door hem nan.r de omstandigheden en de
noodwendigheden bepauld, maar dat in geen geval een
gezamenlijke som van 250 frank per persoon mag overschrijden.
De regeer ing zal er steeds toe gemachtig·d zijn · om het
bedrag van den waarborg op het eventueel minimum van
400 frank, <lat bij het ministerieel besluit van 15 Maart 1931
is voorzien, terug te brengen indien de tarieven van de betrokken spoorwegmaatschappijen zouden verhoogcl worden.
Brussel, den 10" Juli 1937.
De Minister van Justitie,
V. D~ LAV:ELEYE.
De Minister van Buitenlandsche Zaken
en Buitenlandschen Handel,
P .-H. SP,A.AK.
De Minister nn Arbeid en Sociale V oorzorg-,
A . DÉLATTRE

MINISTERIE y AK ARBl:ID EN SOCIALE VOOR~OHG
EN MINISTERIEJ V AN ECONOMISCHE ZAKEN

OPENLUCHTCROEVEN
.
.•
it van 22 September 1937, waarbij bijzondere
1
KonmkllJk bes u
hygiëne in de openluchtgroeven worden
maatregeten van
voorgeschreven.

LEOPOLD III, Koning der Belgen,
o-en woordi n·en en toekornenclen, Heil.
Aan a11 en, te o
0

koninklijk besluit van 10 Augustus 193ô,
Gelet op het 1· . over de als gevaarlijk, ongezond of
.
betreffende de po itie
.
J
l' 'k . o· ]eelte inrichtrngen;
hmcier iJ inoec
't
15 October 1933 waark · 1-lij k bes1u1 van
'
Gelet op het Olll~ ~ .. htinn·en de openluchtg:roe,en worden
0
bij onder vermelde mue
ingedeelcl;
k 'nklijk besluit va.n 14 Augustus 1933,
Gelet op hdeet pool~~e en het toezicht over de openluch tbetreffencle
oToeven;
1 opeut:>
er aa.nleiding toe bestnat ·iu. te
Overwegende dat
te schriJ·ven gesch1kt om de
tren·e1en voor
'
k
de daarin werkzame wer ·luchtoToeven ruaa 0 • •.
hyo-1ene van
o
o
ler inncbtneming van den particuvoorwaarden van
a ·born·en, one
. d
1ie
en te wa 1 0 rto·e 1lJ
. 'k e onto·innio·en;
0
o
lieren aard van soo 0
-11 tenn ittis terieele commissie
1
aclvies van de
Gelet op h et <
van s·a n itaire actie;
Minis ter van Economische
Op de voorclracht van Onzen
Za.ken,
en en Wij besluiten :
Wi · hebben b es]0 t
.
J
.. .
fden zijn er toe gehouclen, m de
Artikel 1. De bednJfshooa.tsen van de openluchtgroeven ,
ht ziJ. n <lie daarin "·erke11'
nabiJ'heid van de werki: la
l arbe1ders moc .
'
t
welk ook het aan a
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de volgende inrichtingen ter beschikking Yan hun werklieden
te stellen:
il 0 Een lokaa] dat ruim genoeg is, goerl verlicht en tijdens
h et koud se!zoen verwarmd, voorzien van een deur, die op
slot gaat, en >oor eetzaal, >estiaire en schuilplaats tegen
slech t weer is bestemd.
H et dak en de \Yanden vau dit lokaal dieneu waterdicht
te zijn. De vloer in steenbeton, hou t of in gestampte aarde
client een weinig hooger te liggen dan den omliggenden grond.
Dit lokaal clien t van een voldoend aantal tafels en zitbankjes
voorzien. Er moet eveneens een k apstokhaak per werkm,an
worden geplaatst.
E)r zullen emmers ter beschikking van de werklieden w·orden gesteld om het hu.n mogelijk te maken zich te wasschen ;
2° Privaten en waterplaatsen dienen onder inachtneming
van de welvoegelijkheid aangeleg d, goed gelucht en te allen
t.ijde rein gehouden.
In de openluchtgroeven , die m instens tien werklieden telleu, <lienen de privaten, wanneer ze van geen waterspoeling
voorzien zijn noch met een rioolleiding zijn verbonden, aangeleg·d naar h et stelsel genaam.d « op de TlU'ksche manier >>;
de uitwerpsel en mogen niet rechtstreeks op den grond noch
in de beken of rivieren worden ontlast; zi j moeten in een
gecemen teerden put wordeu opgevangen die t e gepas ten
tijde client geruimd.
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den dok ter >oor de arbeidsbeschenning Yan het district te
hooren.
Art . 4. Onze Minister van Arbeid en .~ociale Vo~rzorg eu

· M.
· t er van E cono1111"sche Zttken
0 nze
' in1s
. z'Jn
· . belast, ieder wnl
hem betreft, met de uitvoering van cht besluit.
Gen·even
te Brusse1, (]eu 22" Se1)tem ber 1937.
t:>
LEOPOLD .

Van Koningswege:

De

Arbeid
en S~ciale V oorzorg,
•
Ji . DELATTRE .

-.....- . ter·

.1I.1.llllS

\•lll

'

De Uinister rnn Economische Zaken,
Ph . V AK ISACKER.

Art. 2. D e vaststelling en de beteugeling van de overtredingen der voorschriften van dit besluit moeten geschieden
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 5 Mei 1888
betreffende de inspectie over de als g evaarlijk, ongezond of
hinderlijk ingedeelte inri chtingen.
Art. 3. De dokters voor de arbeidsbescherming zijn er
inzonderheid mee helast over de toepnssi ng van di t besluit te
waken.
Wat de inrichtingen betreft die binnen de bevoegdheicl
van de mijningenieurs vallen, dien t de vaststelling van de
over tredingen der bepaling·en van dit beslu1t door deze ambtenaars g-eùaan, onder voorbeho11cl van de verplichting vooraf
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