
332 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

A rt. 1 o. Nolre Î"linistre des A ffaires économiques, des C lasses 
moyennes el du Ravilaillemenl est chargé de !' exéculion du présent 
a rrêlé. 

D onné à Bruxelles, le 22 fév rier 1940. 

LEOPOLU 

Par le Roi : 

Le Ministre des A ffaires économiques, des C lasses moyennes 

et du Ravitaillemen t, 

G. SAP. 

A~IBTELIJICE BESCHEIDEN 
MINISTElUE V AN A RBEID 

E N SOCIALE VOORZORG 

INGEDEELDE INRICHTING 
Koninklijk besluit van 26 October 1939. - Als gevaarlijk. 

ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen. -,.- Wijzi
ging, bijvoeging en intrekking van rubrieken. 

LEOPOLD III, Roning der Belgen , 
Aan al!en, tegenwoordigen en t oekomenden, H eil. 

Gelet op het koninklij k besluit van 10 A ugustus 1933, betref
fende de polit ie der ais gevaarli j k , ongezond of hinderli jk inge
deelde inricht ingen, a lsmede op het koninklij k besluit van 15 Oc
tober 1933, houdende class ificatie Yan de ais gevaarlijk, onge
zond of h inderlij k ingedeelde inricht ingen ; 

Gelet op het advies vau den technischen dienst voor de arbeids
bescherm ing alsmecle van den geneeskundigen dienst. voor de 
arbeidsbescherming; 

Overweaende dat u it de ondervinding de gepastheid gebleken 
is, onder 

0

inach tneming van de nieuwe technische procédé's tij 
dens dcze laatste jarcn in de industrie ingevoerd, ten opzich te 
van de cla ssificatie sommigc rnbrieken te wijzigen, bij te voegen 
en in te t rekken ; 

Op de voordr acht van Onzen l\I inister van Arbeid eu Social~ 

Voorzorg , 

Wij hcbben bcsloten en Wij besluiten : 
Artikel 1. De lijst gevoegd b ij het koninkli jk besluit van 

15 October 1933 , houdende classificatie vau de ais gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrich tingen , wordt gewijzigd 
zooals b ij h ier bijliggendc tabcl A . 

Ar t . 2. W orden bij boveuvermelde Jijst gevoegd de rubrieken 
voorkomend in h ierbi jliggende t abel B. 

A r t. 3 . W ord en van dezclfde lijst geschrapt de rubrieken ver
meld in de hier bijliggendc tabel C . 

A r t . 4. Onze Miuister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast 
m et de u itvoering va.u dit besluit . 

Gegeven te Brussel , 2611 Oclober 1939. 

LEOPOLD. 
Van K oningswege 

De 1\fin ister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
BALTHAZA R . 



OUDE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven, opslagruimten, enz. , 

als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

Accu ' s ( Electrische). 

Auto's, motorfietsen en andere 
dergelijke voertuigen van ex
plosiemotoren voorzien (Berg-

plaatsen voor) waar de totale 
hoeveelheid outvlambare vloei
stoffen in kanuen of in de ver
gaarbakken der er geborgeu 
voertuigen te zamen bedraagt: 
a) van 50 tot 300 liter; 
b) meer dan 300 liter. 

Beenderen ( opslagruimteu voor 
meer dan 25 kilogram) . 

Blokken , tegels, plateu, buizen, 
enz. vau betou of cernent (Me
chanische vervaardiging van). 

1 

Bord u urwerk (Vervaardiging 
van) mer behulp van getou
wen : 
a) gedreven door een mecha

nischen motor; 
b) gedreven door de hand, 

wanneer er meer dan 5 ge
tou wen zijn. 

Zie ook : Passementmakerij. 

TABEL A 

NIEUWE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven, opslagruimten, enz. , Cil 

als gevaarlijk, ~ 
ongezond of hinderlijk geacht. ~ 

Accu' s (Electrische) 
A. Stationnaire batterijen 

a) met een capaciteit die min
der is dan of gelijk is aan 
400 ampère-uur ; 

b) met eea hoogere capaciteit 
dan 400 ampère-mu . 

B. Vaste ü1richt iugeu voor de la
ding van n iet-stationnaire elec
triche accu's : 
a) wanneer de generator of het 

ladingstoestel een vermogeu 
lrneft da t minder bedraagt 
dan of gelijk is aan 1 kW. , 

ù ) wanneer de gencrator of het 
ladingstoestel eeu grooter ver
mogeu heeft dan l k\V. 

Auto's motorfietsen e11 <tndere der
gelijke voertuigen met explosie
motoreu of motoreu met inwen-

dige verbrandiug (Bergplaatsen 
voor) waar de totale hoeveelheid 
ontvlambare of braudbare vloei
stoffen, in de vergaarbakken van 
de daar geborgeu voertuigen te 
zamen bedraagt : 
a} vau 50 tot 300 liter . 
u J van rneer dan 300 liter· 

2 

1 

2 

2 
1 

Beenclereu ( Opslagplaatsen voor): 
a) van 25 tot 300 kilogram . 2 
b) van mcer dan 300 kilogram . 1 

Blokkeu , tegcls, platen, buizen, 
enz. van beton of cernent (Me
chanische vervaardiging van) : 
a) wan neer de tota.le drijfkracht 2 

minder is dan of gelijk is aan 
2 kW. ; 

b j wanneer de totale drijfkracht 1 
meer bedraagt d an 2 kw. 

Borduurwerk (Vervaardiging van) 
met behulp Yan getrouwen, wan
neer de ondcrneming bestaat uit: 
a) hoogstens 4 door een mecha- 2 

nischen motor gedreven of 
door de band gedreven getou
wen ; 

b J meer dan 4 door eeu mecha- l 
nischen motor gedreven ge
touwen. 

Zie ook : Passementmakerij. 

Opgaaf 
van den aard 

der ongemakken. 

Gevaar voor ontploffiug en 
brand ; voortbrengen v<in 
zure vloeistoffen, uitwase-
mingen die luchtverver-
sching noodzakelijk ma-
ken ; gevaar voor de arbei-
ders . 

Brandgevaar, onaangenamc 
reuk, gerucht. 

Diensten die 
te raadplegen 
zijn ter gele-
genheid van 
het onder-

zoek der ver-
gunningsaan-

vregcn 

M . 

M. 

Dierlij ke, onaangename en 
ongezonde uitwasemingen ; 
besmettingsgevaar. 

M. 

Gerucht, daveringen, stof. 

Gerucht, daveringen , brand
gevaar. 
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OUDE RUBRIEKEN NIEUWE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven opslagruimten, enz., 

dis gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

Bor..t.elmakerij. 

Chloorhouden de oplosmiddelen : 
koolstofte trachloride tetra
chl-Oor ethaan, t r ichlo'orethyleen 
( B er eiding en benuttiging 
van). 

Opgaaf van de in~·ichtingen , 
bedrijven, opslagrmmteu, enz. , 

als gevaarlijk, 
ongezoncl of hinderlijk geacht . 

Borstelmakerij 
a) met de hand of door middel 

van motors met een totaal 
vermogen dat minder is dan 
of gelijk is aan 2 kw.; 

b) door middel vau motors met 
een totaal vermogeu dat meer 
bedraagt dan 2 kw. 

Cbloorhoudcnde oplosmiddelen 
koolstoftetrachloride, tetrachloor
etbaan, t richloorethyleen, enz. 
(Bereiding en benuttiging van). 

2 

1 

1 

Chocoladefabrieken 
bakkerijen. 

en suiker- Chocoladefabrieken en suikerbak
kerijen : · 
lt) zonder drijfdracht of waarin 2 

er gebruik wordt gemaakt van 
motors met een totaal ve·rmo
geu dat minder is dan of ge-

Drukkerijen. Zie ook 
procédés. 

lij k is aan 2 kw. ; 
b) waarin gebruik wordt ge- 1 

maakt van motors met een 
totaal vcrmogen dat meer be
draagt dan 2 kw 

A r beids- Drukkerijen : 

a) met machines gedreven door 
motor s met een totaal vermo
van mecr dan 2 kw . ; 

Opgaaf 
vau den aard 

der ougemak ken. 

S tof, onaangename geuren, 
gevaar voor besmettiug, 
voo r braud , voor bederf 
vatbaar afvalwater. 

Onaaugcnamc en schadelijke 
uitwasemingen. 

Gerucht, daveringen, b r and
gev:i.ar. Onaangenamc uit 
wasemingen, wauueer er 
cacao geroost wordt. 

Diensten die 
te raadplegcn 
zijn ter gelc
genheid van 
het onder

zoek der vcr
gunningsann

vragen 

M. 

Gerucht, daveringen, brand
gevaar . 

b) met machines gedreven met 2 
de hand of door rnotors met 
een totaal vermogen dat min
der is dan of gelijk is aa.n 

Gas ( opslagruimten voor 10 of 
meer dan 10 vaten) met sa
mengeperste , vloeibaar ge
maakt of in oplossing gehou
den onder drukking van meer 
dan 1 kilograam op den cm2 . 

' 

2 kw. 

Grassen ( opslagruimten vau) sa
mengeperste, vloeibaar gemaakte 
of in oplossing gehouden onder 
een drukking van meer dan 
1 kilogram per cm2 , met uitzon
deriug van butaan- en propaan
gas : 

a) opslagruimtc van 10 tot 2 
20 vaten ; 

b) opslagruimten van meer dan 
20 vaten. 

Ook zicn : V loeibaar gemaakt 
butaan- of p ropaangas. 

Ontploffingsgevaar . 

Gegoten glas ( Verzilvering van). Spiegelglas (Verzilvering van) l Zwakke nit reuze dampen , . M. 
in toxicatie- en ontplof-
fingsgevaar door het ge
bruiken van ontvlambare 
stoffen ais oplosmiddelen 
van vernissen. 
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OUDE RUBRIEKEN NIEUWE RUBRIEKEN 

Opgaa.f van de in.richtingen , 
bedrijven opslagrwmten , enz., 

a:1s gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

GI ucose, stroop of suiker uit zet
meel ( Bereiding van). 

Graa.nmolens of molens voor het 
ma.Ien, verbrijzelen, pletten 
van graan en zaden, door mo
tors in beweging gebracht : 
1° eener kracht die 8 kw. niet 

overschrijdt; 
2° een er kracht die 8 kw. over

schrijdt. 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven, opslagruimten, enz., 

aJs gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

Glucose, stroop of suiker uit zet- 2 
meel ( B ereiding van). 

Meelmaalderij of molens voor het 
malen , verbrijzelen, pletten van 
zaden en granen, gedreven door 
motors : 

a) met een vermogen dat geen 2 
8 kw. overschrijdt; 

b) met een vermogen dat 8 kw. l 
overschrijdt. 

Opgaaf 
van den aard 

der ongemakken. 

H.ook , in voorkomend geval 
overvloedig 011tsnappen van 
flauwc dampen. 

Stof, gerucht, davcringen. 

Diensten die 
te raadplegen 
zijn ter gele
senheid van 
het onder-

zoek der ver· 
gunningsaan

vragen 

}fout ( Zagerijen en ateliers voor 
h et machina.al bewerken van). 

Hout (Zagerijen en werkplaatsen 
voor het machinaal bewerken 
van) : 

Gerucht, daveringen, stof, 
bra ndgevaar. 

H uidendrogerijen. 

In vertsuikerfabrieken. 

a) wanneer de totale drijfkracht 2 
minder is dan of gelijk is aan 
2 kw. ; 

b) wanueer de totale drijfkracht 
meer bedraagt dan 2 kw. 

Huidendrogerijen : Dierlijke uitwasemingen. 
a) waarin uitsluitend huiden 2 

van kleine dieren worden ge
droogd (konijnen, hazen, 
enz.) per hoeveelheden, die 
200 vellen per week niet te 
boven gaan ; 

b) in ' t groot 1 

Inver tsuikerfabrieken 2 Dampen . 

Koffie (Branden m ' t groot 
van)). 

Koffie (Branden in 't groot van) 
wanneer de totale inhoud van de 
trommel of trommels : 

Sterke, op grooteu afstand 
waarneembare reuk, rook, 
brandgevaar. 

Leder en h uiden ( Opslagruimten 
voor) met uitzondering van 
leder of huiden die de bewer
king van het looien hebben 
ondergaan. 

Lompen (Opslagruimten voor 
meer dan 50 kilogram). 

a) minder is dan of gelijk is a.an 2 
25 kilogram ; 

b J meer dan 25 kilogram be- 1 
draagt. 

Leder en huiden, die de bewerking 
van het looien niet hebben onder
gaan : 
a) opslagruimten van hoogstens 2 

150 kilogram ; 
b) opslagruimten van meer dan 1 

150 kilogram. 

Lompen (Opslagruimten voor) : 
a J van 50 tot 400 kilogram 2 
b J vau m eer dan 400 kilogram. 1 

Slech te dierlijke r euk. 

Zeer sleclite reuk en ongewnd 
stof, brandgevaar . 

Margarinefabrieken. M:argarinefabrieken 
Oleo-margarine (Fabrieken van). 

1 Brandgevaar , onaangename 
uitwasemingen, voor bederf 
vatbaar afvalwater . 

M . 

M. 

M. 
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OUDE RUBRIEKEN NIEUWE RUBRIEKEN 

Opgaaf vau de iurichtingen , 
bedrijveu, opslagruirnten , enz., 

ais gevaarlijk, 
ougezond of hinderlijk geacht. 

l\fa.nner of steen (vVerkplaatseu 
voor machinale bewerkiug 
van) 

Polijsten van steen (Werkplaat
sen voor het). 
Zie ook : Steen- en beeldhou

werij. 
Zagerij ( Grootbedrijf der steen

of marmer). 
Steen- en beeldhouwerij 

a) ateliers rech tstreeks vaù 
steengroeven afhangende 
speciale r egeling op de steen
groeven; 

b) ateliers niet rechtstreek van 
steengroeven afhangende. 

Zie ook : Polijsten van steen. 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrij ven, opslagruimten, enz., 

ais gevaarlijk, 
ongezoncl of hinderlijk geacht. 

Marmer of uatuur- of kunststeen, 
eternit an andere soortgeli jke 
producten (werkhuizen voor he t 
bewerken van) 

a) werkhuizen rechtst reeks aan 
de groeven verbonden ; spe
ciaal regime voor de groeven ; 

b J werkhuizen waar de a.rbeid 
verricht wo.rdt met de band of 
door middel va11 motors met 
eeu totaa.J ve.rmogen dat min
der is dan of gelijk is aa.n 
3 kw.; 

c) werkhuizen waar de arbeid 
verricht wordt door middel 
van motors met een totaal ver
mogen van meer van 3 kw. 

2 

Ontvetten (Werkplaatsen voor 
het) met na ph ta of .audere hy
drocarburen. 

Ontvetten Werkplaatsen voor het) 
met 11aphta of audere koolwater
stoffen : 

P assemen twerk (Verva.ardiging 
van) door middel van getou
weu : 
a) gedreven door een mecha-

nischen motor; 
b) met de hand in beweging 
gebracbt in ondernemingen 
waar rneer dan tien getouwen 
worden gebezigd. 
Zie ook : Borduurwerk (Ver
vaardiging van). 

H.ubber (Fabrieken voor heete 
of koude vulcaniseering va-.::) . 

a) inrichtingen waar er van 2 
geen mechanische motors 
wordt gebruik gemaakt en 
waar de hoeveelheid opgesla
gen ontvlambare stoffen hoog
stens gelijk is aan 50 liter; 

b) inricht ingen waar er van me- 1 
chanische motors wordt ge
bruik gemaakt of de boeveel
heid opgeslagen on tvlambare 
stoffen meer da.n 50 liter be
draagt. 

Passementwerk (Ver vaardiging 
van) wanneer de onderneming 
bestaat uit : 
a J boogstens 4 m echaniscb ge- 2 

dreven getouwen of uit meer 
dan 10 met de band in be
weging gebrachte getouwen ; 

b) meer dan 4 rnecbaniscb ge- 1 
dreven getouwen. 

Zie ook : Borduurwerk (Ver
vaardigen van) . 

Rubber (Fabrieken of werkplaat
sen voor heete of koude vulca
niseering van) en waarin ge
bruik gemaàkt wordt van : 
aj hoogstens twee vulcanisee- 2 

ringstoesteljen; 
b J m eer dan twee vulcanisee- 1 

ringstoestellen. 

Dieust~n die 
te raadplcgen 

Opgaaf 
zi jn ter gcle-
genheid van 
het onder-van den aarc1 

der ongema.kken. zoek der ver-
guuningsaan-

Zeer hi11derend gerucht , stof, 
in voorkomend geval voort
brengst van slijkerig water. 

Id. 

Brand- en ont ploffingsge-
vaar , t oevallige ona.a.nge
name reuken . · 

Gerucht , daveringen, brand
gevaar. 

Rook en stof, schadelijke 
dampen, geva.ar voor brand 
en 9ntploffing. 

vragcn 

A f. 

M. 
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OUDE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven, opslagruimten, enz., 

ais gevaarlijk, 
ongezoud of hinderlijk geacht. 

Schoeisel . (Vervaardigmg van) 
door micldel van door een mo
tor ged reveu machine. 

TabakfabrieJrnn 

Verven (H et -, door middeI van 
de verfspuit m et perslucht ) 
waarbij gebruik worclt ge
m aakt van ontviambare vloei
stoffen of van voor de gezond
heid schadelijke producten. 

Ver verijen in ' t algemeen. 

NIEU\VE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven , opslagruimten, enz., 

ais gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

Schoeisel (Vervaardiging of ver
making van) door middel van 
door motors gedreven toestellen 
a) n:et eei: totaal vermogeu dat 2 

mmder 1s dan of gelijk is aan 
2 kw. ; 

b) met een totaal vermogen dat 1 
meer dan 2 kw. bedraagt. 

Opgaaf 
van den aard 

der ongema.kken . 

Gerucht , davering, stof. 

Diensten die 
te raadplegen 
zijn ter gele
genheid van 
het onder-

zoek der ver· 
gunningsaan

vragen 

Ta.ba kfabrieken ; 
et) waarvan de totale drijfkracht 1 

meer dan 2 kw. bedraagt; 

Rook, prikkelende 
aangename. en 
reuk, stof. 

zeer on
blijvende 

b) zonder drijfkracht of waar- 2 
~~n _d e totale drijfkr.acht ge-
hJ k 1s aan of minder is dan 
2 kw. 

Ver f of on verschillig welke stof 1 
( Aanbrengen van) door pneuma
t isclrn procédé's op om 't even 
wclk oppervlak. 

Ongezond en hinderlijk werk, 
brandgevaa r. 

M. 

Ververijen in 't algemeen : 
a) inrichtingen waar er van me- 1 

chanische motors wordt ge
bruik gemaakt met een totale 
krach t die 2 kw . te boven gaat 
of waar voor het verwarmen 
der vloeistoffen meer dan 
2 fornuizen of haarden wor
den gebruikt; 

b) inrichtingen waar er van me- 2 
chanische motors w.ordt ge
bruik gem aakt met een totaal 
vermogen dat geen 2 kw. te 
boven gaat of waarvoor het 
verwarmen der vloeistoffeu 
hoogst eus 2 fornuizen of haar
den worden gebezigd. 

Rook, dampen met onaange- Af.M. 
namen reuk ; voor bederf 
vatbaar afvalwater ; vloei-
stoffen van allerlei kleur, 
die soms vergiftige stoffen 
bevatten en het water be
zoedelen en ongezond ma-
ken. 

Ververs ontvet ters (Werkplaat
sen v~n). 

Ververs, ontvet ters (W erkplaatsen 
van)1 : 

a) wanneer er gebruik wordt ge
maa kt van mechanische motors 

of wanneer de h oeveelheid op
geslagen ontvlambare stoffen 
meer dan 50 liter bedraagt ; 

Rook; dampen met onaauge- 1\1. 
namen reuk; voor bederf 
vatbaar afvalwater; ge-

b) wanneer er van geen mecha- 2 
niscbe motors wordt gebruik 
gemaakt of wanneer de boe
veelbeid opgeslagen ontvlam
bare stoffen hoogstens gelijk 

. is a.an 50 lit er. 
Zie ook : Chloorhoudende oplos

middelen. Benzol 

kleurd water ; brand- en 
ontploffingsgevaar wegeus 
gebruik van na ph ta; ver
giftigingsgevaar door ver
schillende koolwaterstof-
fen. 
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OUDE RUBRI EKEN 

Opgaaf van de inrichtingen, 
bedrijven, opslagruimten, enz., 

ais gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk geacht. 

Vetten (Smelten voor koophan
delsdoeleindeu) bij hoeveelhe
den die 50 kilogram per smel
ting niet te boven gaan. 

Vezelstoffeu (Bereiding en aau
ver wante of gedeeltelijke be
wer kingen van) zooals het 
k loppen, kaarden, hekelen, 
kammen, enz. 

NIEUWE RUBRIEKEN 

Opgaaf van de inr icht ingen, 
bedrijven , opslagruimten , enz., . Cl.l 

ais gevaarlijk, ~ 
ongezond of h inderl ijk geacht. ~ 

Vett-011 (Smetten voor koophan- 2 
delsdoeleiuden) bij hoeveelheden 
va.n meer dan 15 kilog ram en 
van J10ogstens 50 kilogram per 
smelt;ing. 

Vezelachtige stoffeu ( Bereiding en 
bijkomstige of gedeeltelijke be
werkingen van) zooals het klop
peu, kaarden, hekelen, kam
men, sor teeren, enz. 

Opgaaf 
van den aard 

der ongemakken. 

Onaangename reuk, brand
gevaar. 

a) werkplaatsen met een totale 1 Stof, ger ucht, daveringen . 
d rijfkracht van meer dan 
~ kw. ; 

b) werkplaatsen voor handenar - 2 Dezelfde ongernakken. 
beid of met een totale drij f-
krach t die hoogstens gelijk is 
an 2 kw. 

Dienst~n die 
te raadplegen 
zijn ter gelc
genhcid van 
hct ondcr

zoek der vcr
gu nningsaan

vragcn 

vVa.s (Smel ten , zuiveren en blee
ken van ). Was (Smelten , zuiveren or blee-

ken van). 1 
Zwakke reuk en brandgevar. 

w asscherijen (van beroepsblee
kers of in 't groot). 

w asscherijen (Machinale). 

St ijfsel ber eiding. 

·w asscherijen (van beroepsbleekers 
of in ' t g root) : 
a) zon der drijfkrac.~t of wan

n eer de totale dnJfkracht ge
lijk is aan of minder is dan 
2 kw.; 

b) wanneer de t otale drij fkracht 
meer is dan 2 kw. 

St ij fsel bereid ing 

2 

1 

1 

F lauwe binderlijke loogdam
pen . 'voor bederf vatbaar 
wa~r dat spoedigen afvoer 
vergt; gevaar voor ':'~r
spreiding van besmettehJke 
ziekten . Ger ucht en dave
r ingen. 

M. 

Door het glutenafscheidings- A f .M.H . 
proces of door werkin~ in 
een alcaliscbe 'vloe1s~f 
r ijststijfsel : overvloed1g, 
ten zeerste voor bederf vat-
baar water , kunnende het 
bederf op groote afstand 
verspreiden, w.anneer het 
niet onmiddelliJk en voor t-
durend in een water loop 
afvloeit. 
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Opgaaf van de inrichtingen, bedrijven, 
opslagruimten , enz., 

a ls gevaarlijk, ongezond of hinderlijk geacht. 

Aluminilimpoeder (l<'a bricage van) . 

Breiwerk ( Vervaardiging va.n _ of van weefsel 
in) : 

TABEL B 

l 

Opga.af van den aard 

der ongemakken. 

Gev~.r vo?r ontploffing van het stof; scha
dehJke mwerking op de ademhalingsor
ganen. 

Geruch t, daveringen, brandgevaar. 

a) door middel van m echanische motor s met 1 
een totaal vermogen dat meer dan 4 kw. be
draagt; 

b) met de ba nd of door middel van mechanisclie 2 
m.otors met ~~n totaal vermogen dat 4 kw. 
n1et overschn3dt. 

Diethy la.mine ( Het bei-eiden van ) . 

Dimethyla.mine (Het bereiden van) . 

Galaliet (H et bereiden van) 

Galaliet (Werkplaatseu Yoor het mechanisch ver
vaardigen van voorwerpen uit) : 
n) wa;~r motoren gebezigd worden met een 

totaal vermogen van meer dan 2 kw. ; 
b) waar motoren gebezigd worden met een 

totaal vermogen van minder dan of gelijk 
aan 2 kw. 

Glazen, flesschen, spiegelglas of onversch ill ig 
werke a.ndere voorwerpen in glas (graveeren , 
on tglanzen, gelijkrnaken van ) en elke andere 
bewerking waar er van een zandstraal onder 
drukking wordt gebruik gemaakt. 

Mangaanoxyde (H et gebruiken van) voor het ver
vaardigen van electrische elementen of andere 
voorwerpen . 

H.ubber ( Bewerken vau) met ontvlam bare of 
chloorhoudende oplosmiddelen , of het incorpo
r eeren van vulmiddelen (talk, kiezelaarde, 
lood-, kwikantimoen, cadmiumzouten, enz.). 

Jlubber (Bewerking van) voor de voortbrenging 
van industrielle voorwerpen zooals luch tbanden, 
kaardengarnitureu, hakbelegsels, enz . met ge
bruik van pletmachines, kalanders, enz. 

Springstoffen (Gebruik van) op de werven andere 
da.n werven van mijnen en steengroeven . 

Tetraethyllood (Het bereiden van) . 

Tetraethyllood (Inricbtingen waar tot het men
gen van) met petroleumessences of hun surro
gaten wordt overgegaan. 

l · On~ezonde a~beid ; o.uaangename en vergif
t1gende mtwasemrngen ; ontploffingsge
vaar; zuur afvahvater. 

Ong?zonde arbeid ~ vergiftigende u itwase
nungen ; brand- en ontploffingsgevaar; 
zuur afva.lwater. 

1 Onaangename reuk ; prikkende formoluit
wasemingen; stof; behandeling van ver
giftigende verfstoffen. 

Stof, gerucht, darnringen. 

1 

2 

1 G erucht, davcri ngcn , gcvaar voor si licose. 

1 Vergift igingsgevaar . 

1 Gevaar voor brand en Yergi ftiging. 

1 Brand- en <;Jll tploffingsgevaar. , 

Gevaar voor project ie. 

1 

1 Vergift igingsgevaar voor de werklieden. 

1 Vergiftigiugsgevaar voor de werklieden. 

Diensten di e 
te raadplegen 
zijn ter g ele
genheid van 
het onder

zoek der ver
gunningsoon

vragen 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.H. 

M.H. 

M. 

M. 
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AMDTELIJKE DESCHEIDEN 349 

BETAALDE VERLOFDAGEN 

Kon.inklijk besluit d.d .. 29 Augustus 1939, ma:chtiging verlee
nend in geva:l van versterking of van mobilisatie van het 
leger af te wijken van de voorschriften der wet van 8 Juli 
1936, gewijzigd bij deze van 20 Augustus 1938, betref
fende de ja:arlijksche beta:a:lde verlof dagen. 

LEOPOLD lll. Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 16 Juni 1937, waarbij de Koning er toe 
gemachtigd wordt. zelfs in vredestijd. de noodige maatregelen te 
nemen J ffi 's Lands mobilisatie en de bescherming van de bevolking 
in geval van oorlog te verzekeren; 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 20 Augus
lus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, alsmede 
op de koninklijke besluiten getroffen inzonderheid op grond van arti
kelen 2, 4 en 5 dezer wet; 

Overwegende dat het. met het oog op het treff en van de bij voor· 
melde wet dd. 16 Juni 1937 bedoelde maatregelen, kan noodzakelijk 
blijken af te wijken van de voorsch ri ften betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen der arbeiders; dat er dienvolgens aanleiding toe 
bestaat afwijkingen op deze voorschrif ten te voorzien; 

Op de voordracht van O nze in Raad vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en W ij besluiten : 

Arlikel 1. In geval van versterking of van mobilisatie van het leger. 
mag er worden afgeweken van de voorschri ften der wet van 8 Juli 
1936, gewijzigd bij deze van 20 A ugustus 1938, betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen , alsmede van de besluiten getrof
f en in ui tvoering dezer wet. 
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Deze afwijkingen word I 
en S · I y en ver eend d 0 ocra e oorzorg oor nzen M· . t A b ·d z · mis er van r e1 

ij kunnen worden t 
voor bedrijfstakke . h oegestaan voor be Id 
king het . . d n m un geheeI en d·t h paa e ondemerningen of 

• z11 on er b d· . J , etz"' d d e mg van be Id 11 zon er an ere beschik-
paa e v d A oorwaar en. 

rt. 2 . Onze Minister v 
met de uitvoerin v . an Arbeid en Soc· I 
waarop het . hg an dit besiuit d t . • Ja e Voorzorg is bclast 

m et Belgisch Staats,bl ~ m werking treedt den dag 
a wordt . bekend gemaa kt. 

G egeven te Brussel, den 
29n Augustus 

1939. 

LEOPOLD. 

(V olgen de handt k . 
ee eningen van al d 

C Minis/ers.} 

--

AMBTELIJKE DESCHEIDEN 

ONDERGRONDSCHE ARBEIDSDUUR 

IN DE STEENKOLENMIJNEN 

Koninklijk besluit van 3 F ebruari 1940 

VERS.LAG AAN DEN KONING 

Sire. 

351 

Î en gevolge van de internationa le gebeurten issen der laa tste maan
den , heeft de steenkolenmijnnijverheid rnoeilijkheden ontmoet die een 
,·ermindering van de productic en een verhooging va"n den kostprijs 

voor gevolg hadden. 

H et herstel van he t normaal u ilgedolven quantum -en h et behoud 
binnen zoo gematigd mogelijke grenzen van den kostprijs, zijn nood
zakelijk in de tegenwoorclige omstandigheden, zoowel ten opzichte 
van de landsverdediging ais van den uitvoer. E en herziening van 
het regime van den arbeidsduur is cen eerste maatregel tot h et bewerk-
slellingen van cleze doeleinden. · 

Met het doel die herziening te bewerken, werd het koninklijk 

besluit van 15 O ecember 1 939, betreffende den ondergrondsch en 
arbeidsduur in d e steenkolenmijncn, genomen ._ 

Bij da t besluit wordt toelating verleend den aanwezigheidsduur en 
rneteen den duur van den nuttigen a rbeid der ondergrondsche mijn

werkers te verlengen. 

Sindsdien h ad de regeering het vraagstuk van de verlenging van 
den ondergrondschen a rbcidsduur in de kolenmijnen, voor den duur 
Yan de huidige gebeurtenissen, opnieuw te onderzoeken. 

D e uitslag van dat nieuw onder-.wek is het bijgaand besluit. 

Het is leniger dan het vorige en moet een grootere foeneming van 

de procluctie voor gevolg hebben . 

Bovendien h eeft de regeering h et noodig geacht een voorstel te 
doen, da t door de werkgeversverlegenwoordigers en de arbeidersverte
genwoordigers werd aangenomcn en waarbij wordt voorzien dat de 
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loonen der belanghebbende arb ·d Il 
t h d h d 

e1 ers zu en h d 1 ·5 · · er ui ige loonen. ver oog worden met 

Oie loonsverhooging komt b·· d 
deze blijf t afhangen van de •Jb e verhooging van de verdienste· 
den . . h ·d d op rengst van d k . 

aanwez1g e1 s uur van den d h . en stu ·werker en van 
dat noch de loonsvoet voor de st;(w ukrwerker, met dien verstande 

de andere arbeiders mag verlaagd word:n~rs, noch het ourloon voor 

Wij hebben de eer te zijn, 

Sire, 

van Uwe Majesteit, de zeer eerbied· 
•ge en zeer gel d · rouwe ienaars, 

(Volgen de h J 
, an leekeningen van al de 

Minislers.} 

-
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TEKST V AN HET BESLUlT 

LEOPOLD Ill . Koning der Belgen , 

Aan allen, tegenwoordigen en loekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 9 Juli 1936 tot invoering van de veertigurige 
arbeidsweek in de bedrijven of bedrijfstakken, waarin onder onge
zonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden gearbeid wordt; 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 Janua ri 1937 tot verkorting 
op vijf en veertig uren per week van den ondergrondschen arbeis
duur in de steenkolenmijnen: 

H erzien Ons besluit van 15 Oecember 1939 waarbij vermelde duur 
op lwee duizend driehonderd en twaalf uren per jaar wordt gebracht: 

Herzien de door de Nationale Gemengde M ijncommissie en door 
den H oogen Raad van arbeid en sociale voorzorg vroeger uitgebrachte 
adviezen; 

O verwegende dat de modaliteiten voor het regelen van den onder
grondschen arbeidsduur in overeenstemming dienen gebrach t met het 
voorste l der Regeering, da t door de werkgeversvertegenwoordigers en 
de arbeidersvertegenwoord igers werd aangenomen; 

Op de voord racht van Onzen Minister van A rbeid en Sociale 
Voorzorg en op het eensluidend advies van Onze in Raad verga
derde Ministets, 

\ Vij hebben besloten en Wij beslu iten : 

Artikel 1. Tot op den datum waarop het leger weer op vredes
voet wordt gebracht. is de bij konink)ijk besluit van 26 Januari 1937 
vastgesteld e beperking in zake ondergrondschen arbeidsduur in de 
sleenkolenmijnen door de in a rtikel 2 bepaalde beperking vervangen. 

A rt. 
2

. De ondergrondsche arbeidsduur in de steenkolenmijnen. 
afdalen en opstijgen inbegrepen . mag acht uren per dag en acht en 

veertig uren per week n iet overschrijclen. 
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. Art. ?· D e directie van de mijn is er loe ge~ouden den hoofdinge-
n1eur directeur van h et arrondissement kennis te ge h t ven van e voor 
elken uitdelvingszetel aangenomen regime en hem f b · h voora enc t le 
sluren omtrent· elke wijziging van dit regime. 

Art. 4. Dit besluit wordt van kracht den dag na d b k d k· 
er van in het Be/gisc/1 Staatsblad. e e ·en ma ·mg 

Van d1·en datlrm af 1·s 0 b ] ·t D ns es u1 van i 5 ecember 19.)-9 inge-
trokken. 

Art. 5 . Onze M inister Yan Arbeid en Sociale Voorwrg is belast 
met de ui tvoering van dit besluit. 

G egeven te Brussel. den 3 n F ebruari 1940. 

LEO POLD. 

N olgen de handteekeningen van al de Ministers.} 
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UITBETALING VAN HET LOON 

Wet d.d. 22 Maart 1940 tot wijziging en aanvulling der wet 
van 16 Augustus 1887 tot reg eling van de uitbetaling van 
het loon der arbeiders. 

LEO P O LD III. Kon ing der Belgen. 

Aan a llen, tegenwoordigen en toekomenden , Heil. 

De Kamers h ebbcn aangenomen en W ii bekrachtigen hetgeen 
\'O]gt : 

Artikel 1. Aan de wet van 16 Auguslus 1887. houdende regeling 
van de uitbetaling van het loon der arbeiders, wordt een artikel 7bis 
en een artikel 7/er toegevoegd luidende : 

« Art. 7bis. ln al de bedrijven of ondememingen van eenigen aard. 
waar h et gebruikelijk is dat de klanlen een foo i geven aan het lager 
personeel of le zijnen bchoeve, is het aan de bedri jfshoof den verbo
J en aan de bedienden of nrbeiders, onder eenige benaming Yan 
kostcn of anderc, n och voor eenig doel. b ij h un ind iensttreding, bij 

hun nfdanking of Ujdens den duur van de a rbeidsovereenkomst, andere 

storlingen op le leggcn of op de bedragen te hunnen behoeve over
handigd andere afhoud ingcn te doen dan die bij de wet voorzien. 

» A rt. 7ler. Een koninklijk besluit kan, per categorie van beroep, 
Yoor het land of voor de slreek. de wijze bepalen waarop de werk
gever de verdeeling van de bij artikel 7bis bedoelde bedragen zal 
verantwoorden. Oit hesluit bepaalt Levens de categorieën der leden 
Yan het personeel die moelen deel hebben aan de verdeeling. alsook 

de modaliteilen daan·an. 
» Oit koninkli jk b esluil kan de colleclieve overeenkomsten met dat 

doel gesloten bekrachtigen en :ordt afhankelijk gesteld. bij gemis 
van colleclieve overcenkomslen, van de voorafgaande raadpleging 
der betrokken werkgevers- en a rbeidersorganisaties. » 

Arl. 
2

. A rtikel 1 o. !id 1. van bedoelde wet word t gewijzigd ais 

\'O]gt : 
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« Het bedrijfshoofd. dat een der hep [· 
tot en met 7 ler of de ter uitvoering daarva mgen van de artikelen 

treedt of laat overtreden do or zijn bedie~de~e:f mt n besluiten over
gestraft met een geldboete van 

50 
t t f k asthebbers. wordt 
o 2.000 ran . » 

Kondigen de tegenwoordige wet af b 1 d 
1 b kl d 

. eve en at • .. t · L d 
zege e. ee en door het Staatsblad b k d kz•J me s an s 

e en gemaa ·t worde. 

Gegeven te Brussel. den 2211 Maart 
•940. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege; 

De Minister van A rbeid en S . I V 
ocra e oorzorg, 

BA LTHAZAR. 

Gezien en met , s Lands zegel . Id 
D M 

gezege 
e inister van Jusuf· 1e, 

P.-E. JANSON. 

J 

AMBTELIJKE DESCBEIDEN 357 

MlNISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG. 
EN MINISTER1E VAN ECONOMISCHE ZAKEN. 

MIDDENSTAND EN RAVITAILLEERING 

EERSTE MEDISCHE HULPMIDDELEN 

Koninklijk besluit dd. 13 Januari 1940 tot voorschrijving van 
de eerste medische hulpmiddelen in de handeJs. en nijver
heidsondememingen, alsmede in de openbare diensten en 
inrichtingen of diensten en inrichtingen van algemeen nut. 

LEOPO LD Ill. Koning der Belgen, 

Aun allen, tegenwoordigen en toekomenden. Heil. 

Gelet op de wet betreffendc de veiligheid en de gezondheid van 
hel in de h andels- en nijverheidsondememingen werkzaam personeel; 

Gelet, name]ijk, op a rlikel 1, alinea 1, van deze wet, luidende als 

volgt : 

« Art. 1 . De regeering is gemachtigd de maatregelen voor te schrij
ven, geschikt om de gezonde inrichting van werkplaatsen of arbeid 
le verzekeren en de Yci ligheid, a lsmede de gezondheid van het per
soneel werkzaam in nijvcrheids- en h andelsondememingen, alsmede 
in al de openbare diensten en inrichtingen of diensten en inrichtingen 
,·an algemeen nu t, zelfs wanneer deze niet ais gevaarlijk. ongezond 
of h inderlijk zijn ingedeeld; dit ulles onverm inderd de van kracht 
zijnde "·etten en rcglementen betreff ende de mijnen, graverijen en 
ondergrondsche groeven , waarvan bij deze wet op geenerlei wijze 
wordt afgeweken . Oezc maalregelen kunnen zoowel worden opgelegd 
aan werklieden en bedienden . indien er aanleiding toe bestaat ais aan 
werkgevers, bedrijfshoofden, zaakvoerders of bestuurders van open
baren inrichtingen of inrichtingen van algemeen nut. alsmede desvoor
komcnd aan derden , die zich in bedoelde inrichlingen mochten 

bevinden. » ; 


