
A~BTELIJKE BESCHEIDEN 

KABINET VAN DEN EERSTEN-MINISTER 

ARBEIDSDUUR 

Koninklijk besluit van 26 Augustus 1939 machtiging verlee
nend, in geval van versterlcing of van mobilisatie van het 
leger, af te wijken van de voorschriften der wet van 14 Juni 
1921. van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering 
der wet van 9 Juni 1936 en van de artikelen 7 en 8 van 
den samengeordenden tekst der wetten op den vrouwen
en kinderarbeid. 

LEOPO LD III. Koning der Belgen, 
Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden. Heil. 

Gelet op de wel van 1 o Juni 1937, waarbij de Koning er toe 
gemachtigd wordt. zcl f s in vredestijd, de noodige maatregelen te 
nemen om 's lands mobilisalie en de bescherming van de bevolking 
in geval van oorlog le verzekeren; 

Gelet op de \\'et van 1 , , Juni 192 1. lot invoering va n den acht
urendag en van de acht-en-veerligurenweek: 

Gelet op de wel van 9 J uli 1936. tot invoering van de veertigurige 
a rbeidsweek in de bedrijven of bedrijfs takken waarin onder onge
zonde. gevaa rlijke of lastige voorwaarden gear?eid wordt alsmede 
op de uilvoeringsbesluilen dezer wel; · 

Gelet op den samengeordenden tekst der wetlen op den vrouwen
en de kinderenarbeid. gewijzigd bij de wel van 14 J un i 1921 en 
b ij deze van 7 Apri l 1936: 

Overwegende dat het . met het oog op het treffen van de bij voor
melde wet dd. 16 Juni 1937 bcdoelde maatregelen, kan noodzakc
lijk blijken af te wijken van de voorschriften betreffende den duur 
van de dienstpreslalies der arbeiders a lsook van deze belreffende de 
nachtrust van vrouwen en jongelingen; dat er. dienvolgens, aanlei
ding toe bestaat af wijkingcn op die voorschriften te voorzien; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Ministers. 

Vvij hebben besloten en W ij besluiten : 

, Artikel 1. ln geval van versterking of van mobilisa tie van het 
Jeger mag er worden afgeweken van de voorschriften der wet van 
q J uni 192 1 . tot invoering \'an den· nch turendag en van de ach t-en-
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veertigurenweek, alsmede van de besluiten getroffen in uitvoering 
der wet van 9 Juli t 936. tot invoering van de veertigurige arbeids
week in de bedrijven of bedrijfstakken waarin onder ongezonde. 
gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbeid wordt. 

Deze afwijkingen worden verleend door O nzen Minister van 
Arbeid en Sociale Voorzorg. 

Z ij kunnen worden toegestaan voor bepaalde ondernemingegn of 
voor bedrijfstakken in hun geheel en dit hetzij zonder andere 
beschikking, hetzij onder beding van bepaalde voorwaarden. 

Art. 2. Onder dezelfde voorwaarden, kan worden afgeweken van 
de bepalingen betreffende het verbod, vrouwen zonder onderscheid 
van leeftijd, alsmede jongelingen beneden 18 jaar, 's nachts te 
laten arbeiden en voorkomend onder artikelen 7 en 8 van den 
samengeordenden tekst der wetten op den vrouwen- en kinderen? 
arbeid. 

Art. 3· Onze Minister van A rbeid en Sociale V oorzorg is belast 
met de uitvoering van. dit besluit, dat in werking treedt den dag 
dat het in het Belgisc/1 S taatsblad wordt bekend gemaakt. 

Gegeven te Brussel. den 2611. Augustus t 9.39· 

LEOPOLD. 

N olgen de handteekeningen van al de Minislers.} 
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ONDERGRONDONDERZOEKINGEN 

Koninkliik besluit van 28 November 1939 houdende de ver
plichting de ondergrondonderzoekingen te verklaren. 

VERSLAG AAN DEN K ONING 

Sire, 

Als maatregelen geschik t tot bevordering en reglementeering 
vau het opsporen der g rondstoffen die in het land kunnen be
staa.n , heeft de regeering, wegeus haar groote belangrijkheid, de 

111
aatregelen on tho uden , die, in · ver band met het delfstoffenrijk, 

bet rekking hebbcn cp de uitslagen van ondergroudonderzoekin-

gen. 
Nooit, inderdaad , kan eene g rondige keunis van de aardkun-

dige gesteldheid van het land enkel uit oppervlakkige waarnemin
gen voortvloeien. De gegeveus uit den diepen ondergro~~ leveren 
a.é•l1 vulknde inlichtiugen van zulkdanique waarde <lat z1J gewoon
lijk slechts ten prinze van groote onkosten worden bekom~n, het
zij het gaat 0 111 ui tgraviugswerken, in het bijzonder om diepboor
wer ken , of 0 111 geophysische prospecteeringopnamen. Alhoewel ~Ile 
gegevens van waarde kunnen zijn, is de methodische verzamehng 
van de diepe gegevens van bijzonderste belang, waut, wegens 
hunne . heel eigenaardige brou, werden zij uog somtijds voor 
financieele speculaties aangewend, die het algemeen sparen in 
ernstige gevaren gesteld hebben . Het is dus vol~tre~t noodzak~
lijk eene geschikte iririchting, de geloofswaa.rd1g~e~~ van deze 
gegevens te e.bvestigen en hunne openbaarhe1d b1lhJk te verze-

keren. 
Overigens, is de noodzakelij kheid van eene .derg~lijke inrich-

t
. · d 1 den gebiel·en In Groot-BnttanJe werd, van 
mg !Il meer ere an ' · . 

1926 af het officieel toezicht op de bonngen door een wet op 
· · ' · · h 'd · e ich t · in Frankrjik heeft eene decreet-wet 

de m1JDI1lJ Ver e1 mg r , 
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dd · 17 J uni 1938 het opsporen van minera.le en fossie le stoffen 
in zeer r uimen zin gereglementeerd. 

M et het oog op de hierboven gemelde doeleinden en volgens 
deze voorbeelden hebben wij de eer het h ier bij o-evoead besluit aan 
de goedkeuring van Uwe i\fajesteit voor te i:ggen~ 

W ij hebben de eer te zijn, 

Sire, 

van Uwe Majesteit , 
de zeer eerbiedige 

en zeer getrouwe dienaars . 

( T"olge.n d e ltflw/tuki:11 i11gt11. van al d e .l[i11i1Stcrs. ) 

TEKST V AN HET BESL UIT 

L EOP OL D Ill , K.oning der Belo-eu 
ô '• 

A.an allen , tegenwoor digen en toekomenden H eil. 
Gezien de wet van 1 Mei 1939, waarbij aan den K oning be

paalde_ maeh ten worden toegckend voor het gezondmaken en in 
cvem~1eht brengen van de openbare fi nanciën , het bekomen van 
g unst1ger voor waarden voor d e ontwikkeling van 's L d · h . . an s econo-
m 1e en et voorz1en m andere dringende noodwendigheden. 

Gelet, onder meer , op ar t ikel 1, n'" I V litt G' V ' 
deze wet;. ' · ' en II, van 

) 

Op de in l~ad over!egde voordraeht, van On ze l\I inisters 
' 

W ij hebbeu besloten eu W ij besluiten 
' 

Artikel 1. - H et aanvangeu alsmede h t h · · ' e ervatte b " · · 
bre1dmg of ver dieping van a ile ui tgravi·n 1 n IJ m t-gswer <en t · b · 
van a llerlei galerijen , putten s011dee1·t·nge b . me m egr1p 

' n en on ng d . If 
met zuiver wetensehappeliJ"ke doeloinde . . en, ie ze s 

n m tgevoerd d" t 
berciken geli jk aan of van mee1· d · 1 . ' eene iep e 

. . · lll c er t1g 11 t . 
natu u rl1Jke11 bodem of vei•moede!1·J·I 1 le e1s onder den 

' < rnnnen b . ·i 
a fhan kelij k gemaakt van cene voor afg l e1e1 cen , word t 

aanc e verkl . d 
volgens de d oor kon inkl ijk besl ui t bei)aa ld , al'mg ge aan 

0 voor waarden1 
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Art . 2. _ Alle geophysische p rospecteeringopnamen , zelfs met 
zuiver wetenschappelijke doeleinden uitgevcerd, worden eveneens 
afbankelijk gemaakt van eene dergeli jke verklaring, onvermin 
derd de voor afgaande ver krijging van de machtigingen voorge
schrev~n door artikel 120f l'r van het S t;rafwet;boek , gewijzigd door 
de wet; van den 1911 J uli 1934 betr offende de misdaden en wan be
dri j ven tege11 de uitwend ige vcil igheid vau den Staat. 

Art. 3. - D e ambtenar en en de beambten aangeduid door 
Onzen Minister binnen wiens bevoegdhei~ het mijnwezen valt , 
hebben te allon t ijde toegang tot de uitgravings- of prospectee

ringsbureelen , -wervon en -werkplaatsen . 

Zij mogen zich a!Ie in licht ingen en monsters te r hand stellen, 
die voor het opmaken van de aardkundige kaart en van de hydr o

Joaische kaar t van n ut zijn. 
b 

Art . 4. - D e uitslagen van de diepe uitgravingswerken en van 
de gcophysische opnarncn wordcn in het archief van d e aardkun
dige kaa rt opgeteekend . Zij worden zoo uitvoer ing en zoo spoodig 
mogelijk overgeschreve11 in het afschrift van d it archief dat ter 

beschikking is van het p ubliek . 
Indien de .aanlegger dnr ondcrzoekingen in zijn verklaring dui

delijk aan teeken t; dat deze ais rnrtrouwelijk te bescbouwen zijn, 
zal geen erop betrekk i11g hebbend documen t; of monster rnogen 
medegedeeld worden en geen uitslag ruch tbaar gemaakt zonder 
voorafgaande en geschrevcn toela t ing van den aanlegger , voor 
het; ve rstrij kcn van eenen term ijn van vi j f jaren te begin nen met 
de afgifte van het docu men t of van het monster . 

Ar t. 5. - D e bij a rtikel 3 bedoelde ambtenaren zijn belast, 
onder bevel van den M inistor binncn wiens bevoegdheid het mijn
wezen valt, met het; toezicht van de uit voering van onder ha.vig 
beslu it alsrnede van de krachtens di t get;roffen beslu iten . 

Zij stelen de over t r edingen vast bij processen-vrebaal die gel
d en zoolang het tegendeol n iet bewezen is. De p rocessen -verbaal 
worclen overgemaakt aa.n den rPocureur des K onings en afscbrift 
word t den overtreder tocgestuurd binnen ach t en veer t;ig u ren 

der vaststelling van de over trecliugen . 

D e open b_are r ecb tsvervolging verjaart d oor verloop van één 
jaa r te r ekcnen van den dng wa.arop dit m isdrij f werd begaan. 
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Art. 6 . - De overtredingen van de bepalingen van onderha
vig besluit en van de beslui ten voor zijn uitvoering genomen wor
den gestraft met een geldboeten van 26 tot 100 frank . 

In geval van herhaling binnen de twaaJf maanden na de vo
rige veroordeeling, is de bocte van 100 tot 1.000 frank . ' 

Art. 7. - Gansch. het eerste boek van het Strafwetboek, zon
der uitzondering van hoofdstuk VII en artikel 85, is toepasseli jk 
op de overtredingen van onderhavig besluit en van de besluiten 
voo r zijne toepassing genomen. 

Art. 8 . - De verplicht ingen door onderhavig besluit opgelegd, 
zijn van toepassing zelfs voor de onderzoekingen voorzien bij art i
kel 18 van de mijnwet ten samengeordend door het koninklijk bes
luit van 15 September 1919. 

Art. 9. - Onzer Minister , binuen wiens bevoegdheid het mijn
wezen valt, is belast met de uitvoering van onderhavig besluit. 

Gegeven te Brussel , den 28" November 1989. 

LEOPOLD. 

( Volgen de handteek eningen van al d e M inùters.) 

.... ______________ _ 

,. 
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BITUMINEUZE GESTEENTEN, 
PETROLEUM EN VERBRANDINGSGASSEN 
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Koninkliik besluit van 18 November 1939 beireffende het 
opsporen en het ontginnen van bitumineuze gesteenten, 
van petroleum en van verbrandingsgassen. 

VOORDRACHT AAN DEN KONING 

Sire, 

E en ontwerp vau wet betrcffende het opsporen en het ongin
nen van bitumineuze gesteentcn, van petroleum en van verbran
dingsgassen werd bij de Kamer der volksvertegen.w~ord~gers inge
d iend , in vergadcring van 30 N ovember 1938 (z1ttmgsp ar 1938-

1939, bescheid n r 45). 
Dit ontwerp is, door de ontbinding der \.Vetgevende K amers, 

vervallen. 
Aangezien het belang dat de :Vloeibare brand~toffen vertege~-

d
. oor· 's lands econom1e a.lsook voor s lands verded1-woor igen v .. . 

ging, is het niet wenschelijk dat het wett.ehJk r~~1me van het 

} t ontainncn van petroleum m Belg1e zou ongere-
opsporen en rn o . . . 
geld blijven, niettegenstaan.d~ . de bormgen, zelfs v.an belangnJke 
diepte, tot nu toe geen pos1t ief resultaat opgeleve1d hebben. 

Geologische navorschingen van de n~ eest bevocgde zijde hebben 

t nd dat de kansen op on tdekk1ng van petroleurnhoudende aange oo • . . . 
stoffen zeer ger ing zijn, n<Jchtans mag de mogehJkbe1d van zulke 
ontdekking niet geheel worden uitgesloten. 

De opsporingcn ziju echter nog niet stopgezet. 

Art ikel IV, c, der wet van 1 Mei 1939, waarbij aan den Ko
ning bepaalde machten wordcn tocgekend, inzonde1~heid . tot het 
bekomen van guntigcr voorwaarden voor de ontw1kkehng van 
s' Jaud economie, laat toe, door middel van iu Ministerraad ovcr -

1 d 
bcsluiteu aile gcschikto maatregelen te treffen tot bevor-

p:e eg e · ' . 
0 

• • 
11 

reglementeering rnn het opsporen van grondstoffen m 
clcnng e 
hct. land . 
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H et is in dieu gee_st d_at er r~eds eeu eerste besluit werd getrof
fen hou<lende ver plichtmg de ondergrondonderzoekingeu aan te 
geveu . 

Wat betreft. petroleum en ve1·brand!ngsgasseu ziju in 't a lge
meeu de kwest1es betreffende het ontgmnen niet te schei<len va.n 
deze aangaaude het opsporen . 

::1~t Gouvernement acht, uit hoofde van het voorgaaude <lat 
het m 1938 neergelegde ontwerp client he rnorrien. ' 

E erst en vooral <lient er opgcmerkt <lat het wetteli ·1 · . · J c r eg1me 
voor het opsporen eu ontgmncn van petroleum wegens den vloei- . 
baren aard der bedoelde stof ~n ook wegens baar belan vo <l 
1 d d d

. . . g or e 
an sver e 1g111g met kan overeenstemmen met d it iugesteld door 

de samengeordende wetten op de miJ"nen er ts- eu steeu . . ' groeven . 
Deze gelegenh1ed 1s aang~we~en . ~m het vraagstuk te r egeleu 

van de brandbare gassen , die d1kw1JIS met de petroleum b .. . · ver on-
den , btJ de bonugen kunnen ontsnappen . cveuals het vra t k 
d b

. . ags u 
er 1tummeuze gesteenteu. 

H et hierbijgevoegd koninklijk bcsluit is onderverdeeld m t ien 
titels : , 

Tite! I. - De bituru ineuze gesteenten (art. 1) . 
Ti te! II. - D e uitslu itende verguuniugen tot opsporen en ont

. ginuen van pe troleum en van verbrandingsgas
sen (ar t. 2 tot 10). · 

Tilel III. - De bezetting van den grond door de vcrgunninghou
ders (art. 11 tot 13) . 

Tite! IV. - De verkeerswegen die van opeubaar nut werdeu ver-
klaard (art. 14). 

Tilel V. - De schadevergoeding: (art. 15 en 16) . 

Tite! VI. - De werken door den S taat ondernomeu (art. l?). 
Tite! VII . - De specialc gezondheidsmaatregeleu teu behoeve 

vau de arbeiders (ar t. 18) . 
T'. tel V~II . - H ct toezicht van de admin istratie (art. 19 tot 21 ). 
:~ tel IX. - De deskuudige onderzoeken (art. 22). 
T1 tel X. - Strafbepalingen (art. 23). 

Ti te! I , die één enkel artikel behclst behandel t d 1 · 
. . ' e ' west1e der 

b1tummeuze gesteenten, die het eenvoudigste is. 

Tot nog ten werd de ontginning der gesteente11 v b .t 
h . . . an 1 u-

meus ge a lte, zooals ZIJ 111 het land voorkomen n i t · t 
' e wrns geveud 
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geach t . Moest deze voorwaarde, die noodzakelijk is om aan zulke 
ontginning het karakter van m ijnconecssie te verleenen , eenmaal 
ver vuld zijn, wat betreft de gekende of andere nog te ontdckken 
gesteenten, d an zou het regime van onze samengeordende mijn
wetten, krachtens artiJœl 1, toepasseli jk zijn . Dit artikel behelst 
nochtans een bijkomende bepaling om de belangen van onze l ands
ver dedigirÎg te vrijwaren , vermits de behandeling van sommige 
bi tumineuze gesteen ten toelaat e r zekere braudstoffen uit t e 

trekken. 
Dezc eenvouding ui tbrcid ing van het huidig mijnregime vol

staat dus am de Investie der bitumiueuze gesteenten - die vaste 
stoffen zijn - op te lossen. Dit is echter n iet het geval met de 
petr oleum, die in ons land slechts door boringen kan verkregen 
worden , zooals bet trouwens in a l de petroleumbekkens geschiedt : 
de bruto petroleum wordt door deze boringen opgepompt, ten 
ware zi j vauzelf ondcr inwendigen druk ontsnapt. 

Tite! II en volgende van het besluit behandelen de petroleum 
en de brandbare gassen welke soms winstgevend kunnen worden 
opgevangen wanneer zij aan de boringen ontsnappen met vol

doende regelmatigheid en overvloed . 
Tite l II is het hoofd bestanddeel van het beslui t. Hij wijkt a f 

van de samengcordcmde mij nwetten , zoowel wat betreft de r ege
len die d e opspori ng bcheer schen ais deze die betrekking · hebben 

op de ontginning van de nuttige su bstautie. . 
D e mijnwetten voorzien slcchts zeer eenvoud1ge pleegvormen , 

wat de opsporing bctrcft. 
D e boringen die er op gericht zij n vaste stoffen op te sporeu 

kunnen zonder bezwaar vermeuigvuld igd worden. Hetzelfde geldt 
n iet voor de boringen tot het opsporen van een vloeibare stof , die, 
zooals de petroleum, 1onder druk kan staan . V.a.ndaa r de uood
zakelijkheid den opzoeke1· te besche rmen door hem de exclusiviteit 
der opzoekingen binnen ccn behoorlijke zone voor te behouden en 
dienvolgens de ui tslui tcude vergunning tot opsporing in te stellen, 
die zelfs door den eigenaar van den bovengrond moet worden aan-

gevraagd. 
Aangaande de on tginning moet eraan hecinnerd dat ingevolge 

a r t ikel 552 van het Burgedijk Wetboek, de eigenaar van den 
bovengrond insgelijks eigenaar is van den oudergrond . De mijn
wetgeving ]aat de regeering toe den e igendom van den boven-
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arond te onderscheiden van den eigendom der onderliggende mijn 0 

en dien door een acte van concessie aan een nieuwen eigenaar t e 
verleenen ; de concessie is daar bij in p rincipe eeuwigdurend. Ter 
erkenning van het r echt van den grondeigenaar stelt de mijnwet
geving een verg~eding in , die aan dezen laatste door den conces
siehouder moet betaald worden. 

De notie van een wel afgebakenden eigendom in deze beschik
kingen vervat, mag althans niet zonder eenig voorbehoud, wor
den u itgebreid tot de pet roleumlagen in den grond, omdat het 
een v loeibare stof betr eft. 

H et valt niet te betwijfelen <l a t de opdelving van petroleum 
in ieder geval inbreuk maakt op de in tegriteit van den eigendom 
zooals het Burgerlijk W etboek bet bepaal t. De vloeibare stof 
waarvan sprake, is slecbts in bepcrkte boeveelheid aanwezig en 
de ontgin ning van deze stof hee ft zonder wij fel voor gevolg een 
verarming van den onderg rond der plaats waar er toe wordt 
overgegaan . A nderzijds nochtans kan de uitgestrektbeid van de 
zone waar de opgedolven petroleum va11daa1· komt niet bepaald 
worden . H et is dus n ict mogelijk den eigendom van bet deel der 
bedding <lat overeenstcrn t met een bepaald deel van de opper
vlakte aan den ontginncr in concessie te geven, zooa]s men dit 
voor een vaste bedd ing doen kan . 

I ngevolge deze beschouwingen, bepaalt bet beslu it er zich toe 
de r egeeri ng te mach t igen lot het vel'ieenen van eeu recht dat, 
theoretiscb, met den eigendom van den boveugrond ver bouden 
is, en zulks door bct verleeuen van een uitsluitende vergunning 
tot ontginneu . Ter erkeuning v.an den eigendom van deu boveu
g rond wordt het betalen van een cijns voorzien . 

Zooals voo~· de concessie, is dezc tusschenkomst van de regeering 
gerecbtvaard1~d wegen.s ~et belaug <lat voor de gemeenschap 
voortspruit m t de ontg111nmg van bru tkbrae lagen . 

De verg unning tot ontginn ing kan t ijdelijk zijn in tegenstel
ling met de concessic door de samcngeorde11de mijnwetten be
paald. 

De voorwaarden tot het verleeuen der vergunningen tot opspo
ren ais tot on tginnen , word en in art ikel 2 aangegeven. De m ili
t ai re overbeid moet worden geraadplecgd. Anderzijds ma.g geen 
1.m kele verg uuning i11 sl rijd met het aclvies van den Mijnraad 
vcrleencl worden . 
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1 · d t de recb ten eu Yerpl.icb-Artikel 7 voorzict ccn lastenco uer a . 
. d vero-unnin uhouclers aancl mclt. 

t1naen van e o o . . b t ht u 0 
t il 1 2 hm de Staat zicb . insgebJ ks e rec va Volaens ar te " 

• 

0 

ontainning voorbehoudcn . 
opsponng en o l cl . b 

1 St . t door het onderncmen van wer œn, eze xec -
W anueer c e a.i 1 · cl 

. . . 1 . . . aevolac t itc l VI ten overstaan van c e g1ou -
ten m toefent, is 11J 111 " o d l 1 ·a n 
. . tot clezelfdc vcrpli<:b t ingcu gebou en as c e ver ou -e1ge11aar s, 

ninghouclers. lei" t aan dcu 
Ancler zïcls kent t itel TI (art . 10) ccn verge i.ng oe 

JI. . ttcacnstaaude vrucb t bare opsponngcn geen onl-
opzocker c ie m e o . . . l . . . -

. 1•011 verkriJgeu. Dit zal bet geva. ZlJil , wau · ·uasveraunnrng ' · . . 
g111m o o . bet nuttig ach t den Staat de ontgmn mg voor . de r eo-eenng • . 
u ce1 o .. .. oordeelt <lat de vergunmng aan een te behoudcu, of wannee1 ZlJ 

l Vl·aaer moet verleend worclen . 
anc er a an 'o . . . 1 

· · bet besluit behoudens deze waar van ce De besch1kk1ugen van , . 
.. t ·ci·cl aangcacven, zijn slecb ts de aanpassrng d ] a zOOJU IS \\ ' o 

gron s ao de beschikkinaen der sameugeordendc van de overcenstcrnmen o 

mijnwetten. cl h mogelijg belang werden twec vraagpun-
N iet teaenstaan un . . d 

0 

1 ·t 'et uitdru kkehJk bebandel . 
ten in het bes m 111 . d b . 

. ft de clcelne111 i11g va n den Staat rn c ge em-
H et cerste bctre . .

8 
of het heffen t en beboeve van den 

. t 11 de on tgu111 e1 . 
lij ke w1ns en va.. hctzî o de winsten , hetzij op andern grond-
Staat van een CJJ US, . J p 

. sla.gcu. . B Jo-ië mijnrechten ten gunste van den Staat 
A lboewcl er in e 0 · h d ·~ 

valt het op te merkcn <l at de concess1e ou e1 ~ 
bestaan bcbbcn, · · het gemeen r cch t inzake 

Slecb ts onclerworpe n ZIJU aau tbans nog 
de Sta~tsbela stingcn . . . 

·1· l ~ de aanduicliua in het lastencoh1er voor z1et Alhoewel art.1 ,e 1 , "' t . 
. 1· de vergqn nino-bouder den Staa.t moe ve1-de 1n·esta t1es c ic "' . 

van at het besluiL nocht.ans toc hem de betalmg van een 
strckken, la , A cl . " de stel t di tzelfde ar t ikcl , te zamen 

. . te ]eagcu . n CL ZlJ l d 
c1J l1S op. o d S taat in de mogelijkbeid zich een dee er 

t a rt1kel 9, en · l 'T 
me . · voortbrcngsclen te doen m tœeren. en-.. 1gs- of ontgmnmgs lf 
opsp

0 111 
. S . t . de mogelij kbeid wordt gesteld ze t e 

t verm1ts de tau m . l f 
slot e, . l" l·heid ook niet uitgesloten 10t een o 

. 15 de mogc lJ ' 
0 ntg1nneu, . , t ·t cl te brengen clat cen. den StaaL 

del. gemcngcl r cgnnc ta s an ' an 
1 1 in a zou ver ze rn rcn . dee uem => 
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J::Çet zou nutteloos zijn in nog nauwkeuriger bijzonder heden te 
treden. 

H et is inderdaad onmogelijk zich zelfs bij benadering een 
aedacht te vormen van ' het belang eener bedding waarvan het 0 

bestaan dan ook nog zeer onzeker is evenals van de moeilijkhe
den die de ontginning zou kunnen opleveren. 

H et exploiteeren van de bedding zou zelfs zeer zwaar kunnen 
wegen. 

H et tweede vrnagpunt dat schijnbaa~ werd voorbijgegaan be
treft het verleenen van verguuningeu aan vrcemdelingen of aan 
vennootschappen waarin vreemdelingen, op min of meer verdo
ken wijze, invloed zouden uitoefenen. 

De mijnwetgeving laat op di t gebied, inzake mijnconcessie, de 
uiterste vrijheid. Ieder Belg of ieder vreemdeling, al dan niet 
genaturaliseerd in België, heeft het recht hetzij als enkeling, 
hetzij als vennoot een mijnconcessie aan te vragen en kan deze 
bekomen indien er aanleiding toe bestaat. 

H et initiatief en de bedrijvigheid van vreemdelingen kunnen 
onder zekere voorwaarden, het land ten goede komen, <loch, het 
is duidelijk dat betreffende de ontginning van petroleum, voor
behoud <lient gemaakt. 

Het is hoegenaamd niet mogelijk zulk voorbehoud in den tekst 
Yan het hierbijgaand algemeen besluit tot uiting te brengen. 

Volgens het besluit kan de regeering, na het advies van de 
militaire overheid en van den Mijnraad te hebben inaewonnen 

0 ' steeds ~et verzoek v~n el~en ~an~·r~ger of opzoeker afwijzen . Zij 
mag dit verzoekschnft met mwi!hgen indien de Mijnraad een 
ong.unstig advies uitbrengt. Artikel 10 Iaat gebeurlijk toe ieder 
opzoeker schadeloos te stellen die zich in de voorwaarden bevindt 
om voor een ontginningsvergunning in aanmerking te komen en 
in het belang van een andcr aanvrager of van den Staat zelve, 
zou worden afgewezen. 

Ten slotte nog deze opmerking . .Het kan gebeuren dat nieuwe 
opsporingen zonder uitslag blijven. Zelfs in dit geval zal het hier
bijgevoegd besluit, indien U we Majesteit het gel ieve te onder
teekenen, onder verschillende oogpunten vruchten hebben afge
worpen. Ilet zal den toestand van de opzoekers bepaald hebben 
ten overstaan van de eigenaars op wier gronden · · · h li 

. ZIJ ZIC zu en 
hebben mogeu vestigen om hun bornigen te doen of tot welke zij 

t 
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ullen verkreken hebben om door middel vau zekere min 
toegang. zwetenschappelijke methodes tot de opspor ingen over te 
of me~· door r eeds, en tevens met de verhoudingen te bepale~ 
gaan j n ie~e vergunninghouders en den S taat, zal het beslu~t 
tusse ie_ • het o zoeken hebben aangemoedigd. Daardoor z.al bm
voorzeJ,er P . , lands ondergrond aangroeien, en ten twij fel onze kenms van s . 
dat alleen is een gunstig ~'.esultaat. 

Wij hebben de eer t e z1Jn, 

Sire. 
van Uwe Majesteit, 

de zeer eerbiedige 
en zeer getrom~e dien.aa.rs. 

1 • van al de Jllinisters.) ( Vol!!en tle ha11dtee1•emnge11 

TEKST V AN HET BESL UIT 

III K.oninir der Belgen, . LEOPOLD ' ~ 

en toekomenden, Heil. l len tegen woordigen 
Aan a ' · be 

. lWei 1939, waarbij aan den K onmg . . -
Gezien de wet van 

1 
1 d voor bet gezondmaken en m 

rden toege cen 
. ])aalde machteu wo b. ·e financiën het bekomen van 

. . a n van de open ar . ' ' 
eve11w1cht bienoo d twikkeh ng van s Lands eyo-. . ardcn voor e on . . 
gunst1ger voonva . : dere dringende noodwe11d1gheden ; 

. het • oorz1en JD an 
nom1e en • t ikel 1 nr IV, litt. c, en n• VlI van 

Gelet, onder meer, op ar ' 

deze wet; 
d voordracht van Onze Ministers, Op de in Raad overleg e 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

TITEL I. - ]Je billlmineiize gesteente11. 

. . e gesteenten vatbaar voor indus-De b1tummeuz . h 
met het doel er inzonderheid zeke~e kool y-

Artikel 1. -
. le verwerking, tn ee 

clr aatstoffen uit te t rekken, worden als mijuen aangez1en. 
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De opsporing en de outginning van deze bitumineuze gesteen
ten zijn onderworpen aan de beschikkingen van de bij koninklij k 
besluit van 15 September 1919 samengeordei1d · · tt e llllJll we eu. 

Daarenboven moet de militair e overhei·d b" · h t 1 . IJ e ver eenen van 
een concess1e voorafgaandelijk geraadpleegcl ·d t · · . wor en er vnJwa-
nng van de belangen der landsverdediging. 

TIT~L ~l. - De uitsluite1ule vergunningun. tot oz1ï1ore11 

en onty111mng vu11, d e JICtrol eu11i eu van l b db ' c e ran are ga11se 1b. 

. A r t. 2. - ~Het ops~ren eu het ontginnen der petroleumbed
d1ngen en der brandbare gassen worden vo b h d 
S 

or e ou en aan den 
taat of aan de houders van een uitsluitend · 

d K 
. e vergunnrng door 

eu onmg verleend, na raadplegina der m·i·t ·. : 
· · · 0 1 1 ane overhe1d ter 

VrIJ'varrng van de belangen der landsve d d" . , 
l\ 

· · ' r e igmg e11 na d 
1 hJnraad gehoord te hebben. ' en 

Geeu vergunning kan verleend d · wor eu m st ri jd met het adv1·es 
van den Mijnraad. 

De verguunjng kan tot de opspor ing b ·kt . epei worden 
De vergunnmg tot on tginning behelst het r ht . 
De vergunningen zijn altijd uitsl uitend cl t ec ·1 tot opsporen. 

rechten die zij toeken nen slccb ts aan e , al w1 zeggen dat de ' en en celen h · h 
rechtspersoon mogen verleend worden. p ys1sc en of 

De vergunning tot opsporen sluit de OJ) .' . D . spoung door de St t 
UJt. e vergunnrng tot ontginning sluit de .· 

11 
aa 

g inning door den Staat uit. opspoung eu de ont-

A r t. 3. - Wanneer de houder van een ontgi · 
de gronden n iet bezit. d · . 1 nnmgsverguuuing ie e1 iet voor werp van •t 1 . 
h ·J· a d · m ma -en t 1 an e e1genaars eeu vaste jaarli "ksche . . ' ' moe 
betalen. J CIJns per hectare 

A~t. 4. - De rechten door de vergunuing t 
on t.gmnen toegekend , zijn onroerend. ot opsporen of tot 

Zijn eveneens onroerend de aebo 
11 

. . , o uwen, machin 
a e andere tot bhj vend gebruil· inac .· ht es, putt.en en 

· ' o uc e werl 
gmnen, evenals voor het opslaan en het t . rnn voor het ont-

! 
on numeu d 

proc ucten. er opgedolven 

Zijn insgelijks onroerend door 1 t . )es emmmg h t l 
a rbeidstuigen en gereeclscha]Jj)en 11 1 ' e <abelwerk de a er 1ande te . . ' 
nende. ' 1 ontgm ning die-

.. 
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Art.. 5. - De rcchlen do:ir de opsporings- en on tginningsver
gunuing tocgekend, mogen op geenerlei wijze, geheel of gedeel te
lijk verkocbt cif ovcrgedragen , verdeeld, verhuurd of verpacht 
worclen tcgcn vruchtgenot, al was het bij gcdeelten, zonder de 
machtiging daar toe te bebbcn gevraagd en bekomeu, in de voor
waarclen gcsteld door het koninkl ijk besluit waarvan artikel 6 

spreekt. 
De erfclijke ovcrgang van deze rechteu is, op stra ffe van bet 

jntrekken der verguuning, onclerworpen aan de goedkcuring van 
den r egeering, aangevraagd en bekornen naar de voorschriften die 
door helzelfde kon inld ijk besluit zullen bepaald worden. 

H et bevel <l at aan de beslagneming van onrocrend goed voor
a fgaal· mocL binncn de aeh t cla.gcn den Minister onder wiens 
"hcvoegdheid de mijnpolitie ressor teer t., worden aaJ1gezegd. 

A r t.. 6. - E en koninklijk besluit schrijft den vorm voor van 
de aanvragen tot het bekomen van een uitsluitende verguuning 
t~t opsporcn of outginnen ; hct -duidt de overheden aan tot dc
welkc deze aan vragcn moeten ger icht worden en omschrij ft de 
plecgvormen die hij het onderzoek van deze aanvragen moeteu 

worden in acht ge110111en. 
Dit. besluit r egel t insgelijks den vorm van de aanvrageu tot. 

gehecle of gedeeltelijkc verkoop en ovcrdracht, tot verdeeli11g, ver
huring en verpachting lcgen vruehtgenot van de door de ver
gunningen toegekende rec~1.te11, evenals van de aauvragon tot 
goedkenring van J en er fehJken overgang van deze rechten . 

A r t. 7. - Jlet koninklijk besluit van vergunning stelt den 
duur c r van vast en den omtrek binnen deuwelken de opsporings
of ontginningswerken mÔgen verricht worden. 

Bij het koninklijk besluit is een lastenkohier gevoegd waarin 

onder rneer yenueld worden : 
fi) de voordeelen aan den verguuninghouder verleend ; 
b) het beloop va.n den cjjns verschuldigd a.an de eigenaars van 

den bovengrond ; 
c) de prestaties welke de vergunuingbouder den Staat moet 

verst rekken ; 
d) de voorwaarden die moeten in ach t. genomen worden bij het 

gebruik der vergunning ; 
e) de voorw11a.rde11 011der dewelke de vcrgunuinghouder zal 
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aangezien worden als vrij en ontlast, hetzij wanneer de verguu
ning vervalt, hetzij :wanneer hij aan het genot der vergunning 
v66r dezen vervalt ijd zou verzaken; 

f) de redenen en voorwaarden van het intrekken der vergun
ning en de vergoeding welke in dit geval aan den titularis ge
beurlijk moet worden uitgekeerd; 

g) de gron<lslagen van de aan den titularis, ingevolge arti
kel 10, gebeurlijk verschuldigde vergoeding. 

Het lastenkohier kan den vergunninghouder verplichten zich 
a.~n te sluiten bij z~kere organismen die in het gemeenschappe
hJk bela.ng der ontgmners werden opgericht. 

Art. 8. - De vergunningen ingevolge bet onderbavig besluit 
verleend zijn beperkt tot de opsporing en de ontginning van de 
petroleum en van de brandbarc gassen. 

Daarbuiten kennen zij den t itularis geen enkel recbt toe. 

Art. 9. - De bouder van een uitsluidende opsporinasver un

ning heeft het r e?bt binne~ den door de vergunniug bepaa~den 
omtrek, alle n ood1ge opspormgswerken uit te voer en. 

Vanaf den aanvang dezer werken moet hiJ. den mi·J·n· · . . mgemeu r verw1tt1gen. 

Beboudens mogelijk voorbehoud in het lastenkobi"er· b ft · d , ee 1e er 
bouder van een opsporingsvergunning bet recbt over de produc-
ten van de -0psporingcn te beschikkeu, docb slecbts n tst 

1 . a vas e -
lmg door den mijningenieur. 

Onder betz:lf~e gebeurlij~<e voorbeboud, bescbikt de bouder 
van de ontgmmngsvergunnmg over de petr 1 d b 

. . 0 eum en e rand-
bare gassen die de mgevolge de veraunning •t 
h bb l d o u1 gevoerde werken e en opge ever . 

Art. 10. - Wanneer opsporingen tot een u"tsl b bb . 
d di . 1 ag e eu geleid en aan engene e gemacbt1gd werd deze b" b 

. · mnen een epaalden 
omtrek te verncbten, een ontainningsver · . 

· , , 
0 gunnmg, geld1g voor 

nunstens een derde van de door dezen omt 1 f b 
. r e c age akende op-

pervlakte gewe1gerd wordt, beeft biJ. recht 
0 

h 
1. P een se adeloosstel-
mg ten laste van den Staat, indien een t · · . 

b on gmn1ngsvergunnmg 
voor et gebeel of een deel vau de gezegde . 

1 . opper v akte aan een 
an der wordt verleeu<l of mdien de ontginn. b.. ' 

· mg lJ een krachtens art1kel 17 getroffen koninklijk hesluit a d · 
voorbebouden. ' an en Staat wordt 
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TITEL III. - li et bezetten der grontlen 
door de vergu11mi11ghouders. 
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Art. 11. - Zonder de uitdrukkelijke toestemming van den 
eigenaar kan geen enkele vergunning tot opsporen of tot Ôntgin
nen van petroleum en brandbare gassen bet recbt verleenen op
zoekingen te doen of welkdanige werken uit te voeren, nocb dat 
om machines of magazijnen aan te br engen in zijn door muren 
afgesloten erven, in zijn bofplaatsen of tuinen, nocb in zijn ter
reinen palcncle aan zijn woning of door rnuren afgesloten erven, 
binnen een afstaud van bonderd meter van beddelde afsluitingen 

of woningen. 
Onder het in voorgaande aliuca gestelde voorbeboud, mag ieder 

bouder van een uitsluiteude vcrgunning binnen den door de ver
gunning a.-'Lngegeven omtrek, de grondstrooken bezetten op de
welke de noodige installaties voor het gebruik der vergunning 
moeten wordeu aangebracht. 

Hij mag nocbtans de gronden niet betreden en er opzoekingen 
en ander welkdanige werkzaambeden verrichteu, tenzij mits voor
afgaandelijkc vergoeding van den eigenaar van den bovengr-0nd 
of mits zekerbeidstelling voor de te betalen scbadevergocding. 

In geval van -0neenigbeid wordt de vergoeding of de waarborg 
voorloopig door den vrederechter bepaald. 

Art. 12. - Zijn de werken tot opsporing of ontginning enkel 
tijdelijk en kan de grond binnen het verloop van één jaar weer 
voor het vr oeger gebruik ter beschikking worden gesteld, zoo 
wordt de definitieve vergoeding bepaald op het dubbel va.n de 
zuivere . opbrengst die de gr and zou opgeleverd hebben indien bij 
ononderbroken tot bet gebruik bestemd was gebleven. 

.Art. 13. - Wanneer het in gebruik uemen van de gronden den 
·genaar van den bovengrond langer dan één jaar van bet genot 

ITT 1 
der met dit gr ondgebruik verbonden inkomst berooft, of wan-
neer de gronden na uitvoering der werkeri niet meer gescbikt zijn 
voor bet vorig gebruik, mag de gr ondeigenaar eischen dat die 
g~onden cloor deu bouder van de opsporings- of ontginningsver
gunning worden verworven. 

Indien de eigenaar van den bovengr ond zulks vordert moeten 
de te zeer beschadigde of over een te groote uitgestrektbeid ver
woeste grondstrooken geheel worclen aangekoobt door den ver

gunninghouder. 
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De prijsraming zal , wat de wijze bcLreft, gedaan worden naar 
de gewone voorschriften van het W ctboek van Burgerlijke Rechts
pleging, <loch de te vcrwerven grand zal immer op het dubbel 
gescha,t worden van de waarde die hij had v66r het bezcttcn. 

TITEL IV. - De 1·rr/,er' rswcyen van algemeen mil verl.-laarrL. 

Art. 14. - Op voorstel van den :Mijmaad , kan de regeeriug 
verklarcn dat er ten algemeenen nutte verkecrswcgen dienen te 
wor den aangelegd teu behoeve van de ontginning van petrolcum 

en vau brandbare gassen . 
Aan de vcrklaring van openbaar nut moet ecn onderzoek voor

afgaau . D e beschikkingen der wet van 17 April 1835 op de 
011teigening ten algcmecnen nutte, a lsmedc <le overige wetten op 
<lat gebied m oetcn wordcn nagekomen en gebeurlijk zal de bij 
de wet van 10 l\fei 1926 ingestelde spoedproceclure worclen toege
past. D e vergeeding aa n den eigen aar verschuldigd, worcl t bepaald 
op het dubbel. 

Wanueer de goedcren of hnn toebehooren in gebruik zijn bij 
den eigenaar zelf, lrnnncu de recbtbanken dezc omstandigheid Îll 

aanmerking nemen ù ij d e bepaling der schaclevergoediugen. 

A lle, zelfs de ondcrgro11clsche installatics buiten den omLrek 
aangegeven cloor de outginningsvergunning aan te brengen voor 
den afvoer of bet Yervoe r van d e voortbrcngselen ]·u11110 , ' n eve11-
eens nav algemecn 11uL wor dcu 
rnn bepalingen van dit ar tikcl. 

verkl aa rd, ovcrecnkomstig de 

TITEL V. - De ~cltru:.leveryoeding . 

Art. 15 . - Onvermi ndercl de beschikkinge11 de. ·t·l 1 12 . · · r a1 1 cc en 
en 13, 1s de houder van ce11 verguunina tot 0 . f . 

. b pspo1 en o ontgmnen 
van rechtswege vcrpheht Le vergoeden "11· l d . " 'c se 1a e ver oor zaakt 
cloor __ de opsponng of door de ontginning van de becldiug. 

HiJ kan worden gchouden zekerheid t e t ll . 1. . . . s e en m e rnn de wer -
ken van aard ZIJU om, bm nen een kart tiJ. d ·] . ver oop, een bepaalde 
schade te veroor zaken eu rndien het te vr · 1 . . . . . eezen 1s c at ZlJll nnd-
delen m et toere1kcnd mochten zi jn am ziJ·n b .1 .. 1 · · ·c1 cl 1 ge eur IJ ce ansp rake-
l1J khe1 te e i:ken. De r echtbanken ooi·c'e 1 

• . . ·1 e en over de noodzake-
liJkhe1d vau dczen waar borg en bepale d n aarvan den aard en 
het bed rag. 
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Bij overclracht of erfelijke overgaug van de door een opspo
rings- of ontginningsverguuniug toegekende rechten, zijn de ge
wezen en de nieuwe vergunningbouder hoofdelijk ansprakelijk 
voor de schade voortspruitcnde ui t werken reeds uitgevoerd op 
het oogenblik der overdracht of erfelijken overgang. 

Art. 16. - De beschikk ingen vau a.rtikel 59 der bij koninklijk 
beslui t van '15 September 1919 sameugeor dende mijnwe~ten, ge
wijzigd bji d e wet van 19 Juli 1935, zijn van tocpassing wanneer 
het de schade betreft cloor artikel 15 van onderhavig besluit 

voorzicn. 

TITEL VI. - De 1/'f'rken door den Staal 01ulernome11 .. 

Art. 17. -- Wa.nneer de Staut, iugevolge a r tikel 1 van onder
havig besluit, opsporings- en ontginningswcrken onderneemt, zal 
eeu k onin klijk besluit vooraf den omtrek bepalen binnen d enwel
ken deze werken zullen uitgevoerd worden. 

De beschikkingen van de ar tikelen 3 , 11, 12, 13, 14, 15 en 16 
zi jn van toepassing op deze werkeu. 

TITEL VII. - De bizondere gezondheids111aatNgelen 
ten behoeve van, de arbeùlers. 

Art. 18. - D e ontginncrs moeten stor tbaden inrichten die aan 
de bij koninklijke besluiten gestelde Yer eisch ten beantwoorden en 
deze ter beschikkiug van huu werklieden stellen binnen de t er
mijnen voor ieder en ontginningszetel bij ministerieel besluit be·-

paald. 
De Mïnister kan van cleze verplicht ing on tslaan wanneer bet 

0 11
tginningen van kor ten duur betr eft. 

TITEL VIII. - l i et toezich t vfM~ de culmi11 istratie . 

Art . J 9. - De bevoegdheden door de wetten eu besluiten aau 
d e mijn ingen ieurs verleend worden uitgebreid tot de opsporings

outainningswer ken van petrolcum eu brandbare gassen. 
en o . . . . 

D e bij a r t1kel 132 van de samenge-0rdende m1Jnwetten vermelde 

J
·een igbaarheden gelclen wat betr eft bet ondernemen van de 

onve . 
l el1 

jn voorgaancle ahnea bedoelcl . 
wer < 

Art. 20. - D e bij d e welten of be~luitcn aan de houders van 
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een mijnconcessie, hun aangestelden en hun werklieden opgelegde 
verplichtingen jegens de administratie en de mijningenieurs, zijn 
van toepassing op de bouders van een opsporings- of ontginnings
vergunning van petroleum en van brandbare gassen, op bun 

aangestelden en werklieden. 
Art. 21. - De Koning kan, de voorscbriften der besluiten die 

reeds kracbtens artikel 76 der samengeordende mijnwetten werden 
getroffen, uitbreiden tot de opsporings- of ontginningswerken van 
petroleum en v.an brandbare gassen, ofwel voor deze werken door 
bijzondere besluiten regelen betgeen in genoemcl artikel is aan · 

gegeven. 
Artikel 77 van de samengeordende wetten is toepasselijk op de 

besluiten die kra.chtens de beschikkingen van voorgaande alinea 

worden getroffcn. 

TITEL!IX. - li et deslmndig onderzoek. 

Art. 22. - De bescbikkingen van titel XI der samengeordende 
mijnwetten, betrekkelijk het deskundig onderzoek, zijn van toe
passing op het voorwerp van onderhavig besluit. 

TITEL X. - Strafbe11alinge11. 

Art. 23. - I edere inbreuk op de voorschriften van artikel 18 
zal gestraft worden met de straffen voorzien bij artikel 128 van 
de samengeordende mijnwetten. 

Zij d ie het krachtens de artikelen 19 en 20 van het onderbavig 
besluit ingestelde toezicbt belemmerd bebben, worden gestraft 
met de straffen voorzieu htj artikel 129 (1°) van boogervermelde 

wetten. 
Enkele andere overtreding van hot huidig · besluit, alsmede 

elke overtreding van de verordeningen of van de bedingen en 
voorwaardon wettelijk opgenomen in de opsporings- of ontgin
ningsvergunning en in de lastkobieren, wordt gestraft zooals aan
geduid in artikol 130 der samengeordende mijnwetten. 

Artikel 131 van deze wetten is toepasselijk op al de overtredin
gen in det artikel bedoeld. 

Gegeven te Brussel, den 28" Novcmber 1939. 
LEOPOLD. 

( Volgen de handteefeeningen van cil de jJJ i1ûsters.) 

MI N I STERI E V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

:S::oninkliik besluit van 9 November 1939 tot intrekking, wat 
betreft de openluchtgroeven van de beperking van den 
arbeidsduur, voorzien bij koninklijk besluit van 26 Juni 
1923, op de seizoenbedrijven. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aa.n allen, tegenwoordigen en toekomenden , Heil . 
Gelet op de wet van 14 Juni 1921 tot invoering van den 

achturendag en d.e acht-en-veertigurenweek; 
H erzien bet koninklijk besluit dd. 26 Juni 1923, waarbij 

krachtens artikel 5 van bovenbedoelde wet, een bijzondere ·werk~ 
regeling wordt ingesteld in de bouwnijverheid, de openbare wer
ken en bijzondere burgerlijke bouwkundige werken, andere dan 
die welke onder de huisbouwwerken te rangschikken zijn, de 
openluchtgroeven en de steenbakkerijen en, inzonderheid arti
kel 1 van gezegd besluit, dat luidt als volgt : 

" Artikel 1. - De duur van den werkelijken arbeid van hct 
in bouwbedrijven, in openbare werken, alsmede in open lucbt
groeven werkzaam personeel mag de bij artikel 2 der wet van 
14 Juni 1921 gestelde grenzen overschrijden, onder de dubbele 
voorwaarde dat, noch het max:imum van tien uui- per dag, noch 
bet gemiddelde van acht uur per dag, berekend over een tijd
ruimte van één jaar , loopende van 1 November tot 31 October 
worden te bovèn gegaan. ' 

,, Inwinning van verloren arbeidsuren mag niet bij voorba.a~ 

geschieden »; 
Herzien de vroeger uitgebracbte adviezen van : 

10 De afgevaardigden der bijzonderste vereenigingen der 
betrokken bedrijfshoofden en arbeiders; 

20 De bevoegde afdeelingen van den raa.d van arbeid en nijver-

heid; 
30 Den boogen gezondheidsraad; 
40 Den hoogen raad van arbeid ; 
50 Den hoogen raa.d voor bandel en nijverheid. 
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· Overwegende <lat in den huidigen toestand h t h dh . 
d 

. . . , e an aven val' 
eze afw1Jkmg van het principe van-den acht d d · . uren ag en e acht. 

en-veert1gurenweek, wat de open luchtoroeven b t ft · . 
lijkt is ; ., e re ' met geb1!-

0p de voordracht van Onzen Minister van Arbei·d S en ociale 
Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artilcel 1. - De gelijkwaardige beperkino van de b ·d . o n ar e1 s-
duur die wat de openluchtgroevennijverheid betreft · 

d b .. 1 · 11· ·i b 1 . , mgevoerd 
wer IJ rnnm { IJ { es mt van 26 Ju11i 1923 wordt 1'n t . k1 ' ge ro cen. 

Art. 2 - Onze Minister van Arbeid en Sociale Vo · · orzorg •s 
belast met de uitvoering van dit besluit. ' 

Gegeven te Brussel, den 9° No\'ember 1939. 

LEOPOLD. 

Van K oningswege : 

· De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

BALTHAZAR. 

! 

~ 
1 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 1351 

Koninkliik besluit van 15 December 1939. - Ondergrondsche 
arbeidsduur in de steenkolenmijnen. 

VERSLAG AAN DEN KONING 

Sire, 

Ten gevolge v.an de internationale gebeurtenissen der laatste 
maanden heeft de steenkolenmijnnijverheid moeilijkheden ont
moet die een vermindering van de productie en een verhooging 
van den kostprijs voor gevolg hadden . 

H et herste} Yan het normaal uitgedolven quantum en het 
behoud binnen zoo gematigd mogelijke grenzen va.n den kost
prijs, zijn noodzakelijk 1n <le tegenwoordige omstandigheden , 
zoowel ten opzichte van de landsverd~diging ais van den uitvoer. 
E en herziening van het r egime van den arbeidsduur is een eerstc 
maatregel tot bet bewerkstelligen van deze doeleinden. 

H et hierbijgevoegd besluit heeft ten doel het toegelaten aantal 
ondergrondsche arbeidsuren op te voeren tot een totaal van 
2.312 per jaar, beboudens een maximum van 8 uren per· dag. 

Zoo m en 51 weken per jaar neemt en n.a aftrek van een week 
betaald verlof stemt het jaarlijksch aautal van 2,312 overee!l 
met een gemiddelde <luur van 45 uren 20 minuten per week. 

Deze gemiddelde duur overtreft slechts bet vroeger bepaald 
wekelijksch maximum van 45 uren met 20 minuten. 

H et voordeel van deze verandering bestaat hierin dat door 
het vaststellen van een jaarlijksche duur met een tamelijk plooi
baar dagclijksch maximum een zekere soepelheid laat ten opzichte 
van de verdeling van den werktijd gedurend het jaar. Uit dien 
boofde is het mogelijk den verloren ·tijd na feestdagen in te 
halen, terwijl bet steecls mogelijk blijft deze dagen te vieren en 
den gemiddelden duur van 45 uren 20 minuten werkelijk te 
bereiken, wijl beden de 45 uren per week niet worden bereikt. 

Door derwijze de 8 urendag toe te passen kunnen de 2.312 
uren verwezenlijk t worden in 289 arbeidsdagen en kunnen er 
L7 rustdagen , inbPgrepen de gewone feestdage11, te weten 1 rust-
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dag per 3 weken, aan de arbeiders verleend worden buiten de 
Zondagen en de betaalde verlofdagen, insgelijks de 365• en 
gebeurlijk de 366q dag van ' t jaar, die insgelijks rustdageu 
worden. 

Daar het aantal erkende feestdagen tusschen de 11 en de 
17 schommelt, wordt er door dit regime een noemenswaardig 
aantal bijkomende rustdagen verleend, deze, wel te verstaan, ver
goed door de yerlenging van 3{) minuten \an den dagelijkschen 
arbeidsduur. 

De voortbrengst zal in een grootere mate beinvloed worden 
dan wel uit de betrekkelijke kleine verhooging van den aanwe. 
zigheidsduur blijkt door toedoen van het uitsparen Yan doode 
t ijden gevolg van de samentrekking der uren in een kleiner 
aantal <lagen. 

ffet wordt nochtans toegelaten den arbeidsduur niet op te 
voeren tot 8 uren, maar dan moet het jaarlijksch a.antal arbeids
dagen hooger zijn om de 2.312 uren te bereiken. 

Bij de bepaling van artikel 4 wordt voorzien· dat de verdienste 
van den arbeider in verhouding zal zij n met zijn voortbrengst 
indien hij stukwerker is en met zijn aanwezigheidstijd indien 
hij per uur wordt uitbetaald . 

De doeltreffendheid van deze verandering zal ten deele afhan
gen van de regelmatigheid der mijnwerkers. Men mag hopen dat 
door ·het <laarstellen van geregelde rustdagen, het aantal vrij
willige afwezigheidsdagen zal milderen, en dat de arbeiders, in 
het belang van het nationaal welzijn, zich een inspanning zullen 
getroosten om de steenkolenvoortbrengst te verwezenlijken , noo
dig om het besta.an van het land te verzekeren. 

Wij hebben de eer te ZIJn, 

Sire, 

van Uwe Majesteit, 
de zeer eerbiedige en zeer gctrouwe dienaars, 

1 

(V olgen de handteekeningen van al de Ministers.) 
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TEKST V AN HET BESLUIT 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Galet op de wet van 9 Juli 1936 tot invoering van de veer
tigurige arbeidsweek in de bedrijven of de bedrijfstakken waa~ 
onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbe1d 

wordt; 
Gelet op het koninklijk besl.uit van 26 Januari 1937, de weke

lijksche duur van den ondergrondschen arbeid in de steenkolen
mijnen op vijf en veertig uren beperkende; 

Gelet op het _a.dvies uitgebracht door de Nationale Gemengdt) 

Mijncommissie; 
Gelet op het vroeger uitgebracht advies van den Hoogen Raad 

van arbeid en sociale voorzorg; 
Op de voordrar:ht van Onzen Mi~ister \an Arbeid e~. S_ociale 

V hrt advies van Onze in Ra.ad vergaderde Mm1sters, oorzorg en op 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

• A~tikel 1. _ De beperking vastgesteld wat betreft den _ond~:
grondschen arbeidsduur in de steenkolenmijnen, bij komnk~Jk 
besluit van 26 J anuari 1937, wordt vervangen door de beperkmg 
bepaald bij artikelen 2 en 3. 

Art. 2. - De ondergrondsche arbeidsduur in de steenkolen
mijnen tot 2.312 U:ren per jaar gebracht. 

Art. 3. - Deze 2.312 uren worden verdeeld onder de werk
dagen van 't jaar , ten einde, geen acht uren per dag noch acht 
en veertig uren per week te boven gaan, het afdalen en het 
opdalen, inbegrepen . 

De directie van de mijn <lient, voorafgaandelijk ter kennis ti? 
brengen van d e hoofdingenieur-directeur va~ het mij~arrond~

ment de aangenomen wijze van de verdeelmg, voor 1eder u1t
~:lvingszetel, evenals ieder er aan toegebrachte wijziging . 

• 
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Art. 4. - De eerste jaarlijksche periode nee t 
M d m aanvaDg op d 

aan ag volgend op de bekendmaking in h t B . en 
van dit beslwt. e elgiscli Staatsblatl 

Art. 5 - Tot regeling van den ondergrond h 
b · · t · · se en arbeidsduur 

lJ oepassmg van dit besluit mag er geen . . 
t d ' vermmdenng to 

pas wor en, op den vastgestelden prijs pe tuk ege-
der stukarbeiders, noch op het uurloon v~ dr s ' der looncn 

n e andere arbeiders. 
Art. 6 - Onze Minister van Arbeid 

b l t 
en Sociale V oorz-0rg Js 

e as met de uitvoering vau dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 15n December 1939_ 

LEOPOLD. 

( Volgeu de handteekeningen van al de M inisters.) 

- - -- ---- -

f ' 
r 

' ~ 

MINISTERIE V AN OPENBAAR ONDERWIJS, 
MINISTERIE V AN FIN ANCIEN 

EN MI NISTERIE V AN ECONOMISCHE ZA.KEN 
EN MIDDENSTAND 

MIJNMETERS 

Koninkliik besluit van 22 November 1939 tot re geling van het 
voeren van den titel en het ui1oefenen van het beroep van 
mijnmeter. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Herzien het koninklijk besluit dd . 29 December 1926 tot rege
Iing van het uitoefenen van het beroep van rnijnmeter zoomede 
de koninklijke besluiten dd. 4 September 1929, 28 November 
1930 en 3 Februari 1931, waar bij hoogergenoemd besluit werd 

gewijzigd ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 Mei 1936, waarbij de 
bepalingen betreffende het uitoefenen van het beroep van meet
kundig schatter van onroerende goederen werden gewijzigd; 

Gelet op de werkzaamheden van de Interministerieele com
missie belast met de hervorming van het beroep van meetkundige, 
in zoover het de mijnmeters betreft; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Openbaa.r Onder
wijs, Onzen Minister van Financ."Ïën en Onzen Minùiter van 
Economische Zaken en Middenstand, 

Wij hebben besloten en 'Wij besluiten : 

Artikel 1. - Niemand mag den titel van mijnmeter voeren 
t enzij hij met goed gevolg het bij onderhavig besluit voorge
st:heven examen heeft afgelegd . 

Art. 2. - In de provinciên H enegouwen, Na.men, Luik en 
Limburg, wordt er jaarlijks ren commissie samengesteld door den 


