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Al\NALES DES MINES DE BELGIQUE

Op de voordracht van Onze Ministers van -~beid en Sociale
V oorzorg, van E conomische Zaken, Middt;nstand en Landbouw
alsmede van Binnenlandsche Zaken r.n Volksgezondheid,

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE VOORZORG
EN MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN
'
MIDDENSTAND EN LANDBOUW

W ij hebben besloten eu Wij. besluiten :
Artikel 1. - Vrijstelling wordt verleend van het n aleven der
voorschriften van het koninklijk besluit dd. 10 Augustu s 1933
omtrent de politie op de a.Is gevaarlijk, ongezona of hinderlijk
ingedeelde inrichtingen, aan zulkdanige inrichtingen welke zullen worden opgericht of in bedrijf genomen binnen de omheining
of de aanhoorigheden van de Tentoonstelling der techniek V<tn
het water, Luik 1939. Deze vrijstelling geldt alleen voor <let'
duur van deze tentoonstelling en tijdens de oprichting er van.
Art. 2. - Onverminderd h et toezicht dagelijks door de ten tooustellers en de bedienden der teutooustelling uit te oefenen,
zijn bovenbedoelde iurichtingen onderworpen aan h et hooger toezicht van de gemachtigden der r egeering.
Het uitvoerend comité van deze tentoonstelling client aan vermeld e am btenaren alle inlichtingen te verstrekken welke deze
noodig achteu tot vervulling van hun opdracht.
Art. 3. - Onze Ministers van Arbeid en Sociale Voorzorg,
van Economische Zaken, Middenstand . en Landbouw, alsmede
van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid zijn belast, ieder
wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 25° Augustus 1938.
LEOPOLD.
Van Koningswege :
De Miuister van .Arbeid en Sociale Voorzorg,
A . DELATTRE.
De Minister van Economische Zaken,
Middenstand en Landbouw,
P. ·H EYMANS .

nn M inister

van Binnenlandscbe Zaken en Volksgezondheid ,
. J. MERLOT.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Koninklijk besluit dd. 25 Augustus 1938 tot reglementeering
van het gebruik van benzine voor « auto·'s » tot industrieele doeleinden bestemd.
LEOPOLD III, K oning der Belgen,
Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden, H eil.
Gelet op het koninklijk besl uit
samenordening van d en tekst der
2 November 1937, betreffende de
van het .personeel in de handelswerkzaam;

van 23 December 1937 tot
wetten van 2 J uli 1899 en
gezondheid en de veiligheid
en nij verheidsondernemingen

Gelet op de algemeene verordening van 30 Maart 1905, waarbij
de maatregelen worden voorgeschreven, welke dienen nageleefd
met het oog op de gezondheid en de veiligheid van de werkli eden
in de handels- en nijverheidsondernemingen ;
Overwegende <lat, buiten de bij vermeld r eglement van
30 Maar t 1905 opgelegde maatregelen, er aanleiding toe b estaat
sommige maatregelen voor te schrij ven ten ein de zooveel ~oge
lijk de gevaren te voorkon~en wa~raan inzonder~eid d e werklieden zijn blootgesteld, die benzme voor auto s beh andelen,
ingevolge de ver giftige vluchtige producten, die ze verspreidt ;
Gelet op het advies van den Hoogen Raad voor Volk sgezondh eid;
Gelet op het advies van de Interministerieele Commissie voor
sani taire actie;
Op de voordracht va n Onzon Minister van Arbeid en Sociale
Voorzorg en van Onzen M inister van Economische Zaken, Midden stand en L andbouw ,
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Wij h ebben besloten en Wij besluit en :
Artikel 1. - In de handels- en nij verheidsondernemingen
wordt het gebruik van benzine voor auto 's voor elke industrieele
vcrrichting onverschillig dewelke verboden , daarin h et ontvetten
en het sch oonmaken begrepen, met uitzondering alléén van het
voeden der motors.
l:Iet wordt eveneens verboden, in dezelfde ondernemingen,
bedoelde benzine t e gebruiken voor h et ontvetten van de handen
of voor andere licha.melijke zorgen.
Zulks wordt verboden aan de werkgevers, b edrijfshoofden,
zaa.kvoerder s, directeurs van verme lde ondernemingen, aan al de
leden van hun per soneel alsmede aan d e derden, die zich m
bovenbed oelde inrichtingen moch ten bevind en.
Art . 2. - In de benzine-opslagplaatsen en m de voor het
publiek toegankelijke a utobergplaatsen, alsmede in de ~utoberg
plaatsen met een werkplaats voor herstellingen, client er op een
plac"l.ts in de lokalen van de onderneming goed zichtbaar een
bericht aa ngeplakt , da t hetzij in ' t Fransch , hetzij in 't N ederlandsch , betzij in ' t Duitscb of in verscheidene dier talen moet
opgesteld zijn, zoodat het door al de betrokken personen kan
worden ver staan.
D it berich t, waarvan de afmetingen niet minder dan 40 cent imeter X 30 centimeter mogen bedragen , moet, in goed leesbare
en in ' t zwa rt op wit gedrukte letters, den volgenden tekst
behelzen :
«

Bericht.

,, (K oninklijk beslui t van 25 Augustus 1938, art. 1 en 2.)
,, Gezondheidshalve is bet in deze inrich t ing verboden benzine
voor auto 's tot andere doeleinden dan het voeden der motors te
gebruiken. ,,
Art. 3. _ D e dokters, de inge11ieurs en de controleurs voor de
arbeidsbescberm ing, alsmede de ingenieurs van het mijnwezen,
worden er mee belast over d e toepassing van dit besluit het toezich t te h ouden.

Art. 4. - De vaststelling en de bestraffing van de overtredingen van de bij dit besluit voorziene bepalingen zullen overeenkomstig de wet van 5 hlei 1888 betreffende het toezicbt over de
als gevaarlijk, ongezond of binderlijk ingedeelde inricb t ingen
geschieden .
Art. p. - Onze Minist er van Arbeid en Sociale Voorzorg en
Onze Minister van E conomische Zaken, Middenstand e n Landbouw zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit.
Gegeven te Brussel, den 25" Augustus 1933.
LEOPOLD .
Van K oningswege :
De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg,
A . DELATTRE.
De Minister van E conomisch e Zaken,
Middenstand en Landbouw,
P . HEYMANS .

