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De verbandtrommels dienen steeds bereikbaar, volled ig in een 
volkomen staat van bewaring te zi1·n en moeten ·dd J!··k k · · onm1 e 11 · ·unnen 
aangewend worden. 

Zij dienen van een toelichtinnsnota voor.. b l ff d d 
6 ·k . . h " z1en e re en e e ge-

ru1 sw11ze van un inhoud. De tekst van d t ]· h · ] ·d 
1 1 eze oe 1c tmgsnota u1 t as vo gt : 

(Zie bl. . .. en uolgcnde.} 

--

MINISTER!E VAN ECONOMISCI-IE ZAKEN. 
MlDDENSTAND EN RA VITA ILLEERING 

ONDERGRONDONDERZOEKINGEN 

Koninklijk besluit d.d. 5 Januari 1940 houdende de verplich
ting de ondergrondonderzoekingen te verklaren. - Uitvoe
ringsbesluit. 

LEOPO LD III. Konïng der Belgen. 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, I-leil. 

Ge-Jet op het koninklijk besluit dd. 28 November 1939, houdende 
de vcrplichting de ondergrondonderzoekingen te verklaren; 

Gelet inzonderheid op a rtikelen 1 en 2 van bovenvermeld besluit 
beschikkende dat de voorwaarden van de verklaring door koninklijk 
besluit zullen bepaald worden ; 

Gelet op artikel 9 waarbij O nze Minister, binnen wiens bevoegd
h eid het mijnwezen valt. belasl is met de uitvoering van bedoeld 
beslui t; 

Op d e voordracht van Onzen . Minister van Economische Zaken, 
Mïddenstand en Ravilailleering, binnen wiens bevoegdheid h et Mijn
wezen valt. 

\ \/ij hebben besloten en W ij besluiten : 

A rtikel t . De verklaringen van aanvangen alsmede van hervatten 
bij uitbreiding of verdieping van alle uilgravingswerken, met inbegrip 
van allerlei galerijen. putten. sondeeringen en boringen die. zelfs met 
zuiver wetensch appelijke doeleinden uitgevoerd. eene diepte berei
ken ge]ijk aan of van mcer dan dertig meter oncler den natuur]ijken 
bodem. of ve1moede]ijk kunnen bereiken. worden toegestu urd aan 
den Directe~r-Generaal van het Mijnwezen, te Brussel. met u itzon
dering van deze die betrekking hebben op werken uitgevoerd met 
het oog op de onlginning van mijnen, graverijen en ondergrondsche 
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groeven, deze laatsle verklaringen worden loegesluurd . aan den 
Hoofdingenieur-Directeur van het M ijnarrondissemcn t. belasl met 
hct bestuurliik toezich t. 

Het zelf dc regime geldt voor de verklaringcn die belrckking hcbben 
op alle geophysische prospecteeringswerkcn. zelfs met ecn z uiver 
wctenschappelijk doeleinde aangcvangen. 

A rt. 2. De verklaring wordt schri fteli jk gedaan. tcn minsle acht 

dagen v66r het aanvangen van de werken, behalvc gerechtvaardigdê 
gevallen Yan dringende noodzakeli jkhcid. 

D e werken die, op den datum van hel in wcrking lredcn van het 
onderhaving besluit, in uitvoering zijn , zu llen binnen de derlig dagcn 
verklaard wordcn. 

A rt. 3. De verklaring vermeld t : 

a} de naam, voornamen , nationaliteil en ad rcs in Bcl11ië ,·an J cn 
aangcver. lndien dczc vreemdeling is, moel hij binnen het Rijk woon
plaats kiezen; 

b) de da tum voorzien voor den aanvang der werkcn : 

c} in geval van uitgravingswerken, voor ieder van clk, de gemecnle 
en de 11auwkeurige ligging ( gehucht. plaals of slraa l en nummer). 
waa r zij zu!len uilgevocrd worden. 

ln geval van geophysische opnamcn, de bepaling met een of 
meerdere kartographische schetsen van den omlrek der te prospec
leeren oppervlakte of -d akten . alsmedc de ligging van het of van 
de hoofd-laboraloria; 

dj in ge,·al van uitgraYingswerken, ,·oor icdcr van elk. zijn aard 
( uilgraving. galerij, put, sondeering, boring) . en zijnc hoofdkenmerken. 

ln ge\'al van geophysische opnamen. de aanduiding van de ge
h ruikte melhode of methoden; 

e} cvenlueel. maar uitd ru kkelijk, de aanteekening dat de bedoelde 
ondcrzoeking of onderzoekingen a is Yerlrouwelijk te beschouwen zijn. 

A rt. 4 . De besteller, en evenlueel de oannemer van de uilgravings
werken of de directeur van de opnamingswerkcn zijn solidair aan
sprakelijk voor de uilvoering van de in de bovenvermclde a rlike len 
voorgesehrevcn forma lileiten . 

................ ________ _ 

A:UBTELIJKE BESCBElDE~ . :33:3 

A t - Onze Minisler ,·an Economise e -h Zaken. Middenstand en 
r . ::> · 1 dh ·d hct 1' lijnwezen valt, is R ·1 ·Jleer1·no b inncn wiens >evoeg e1 av1 a1 ... d I 1 . 

bela st met de uilvoering ,·an il >CS u1L. 

Gcge,·en le Brussel. den "i " .lanuari 19 .10. 

D e Minister 

Van '5 Konings wegc : 

Yan Economischc Zaken . 
en Ravilni llcering. 

G. Sl\P. 

LEOPO LD. 

~ liddenstand 
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Ministerieel besluit d.d. 5 Januari 1940. _ Uitvo · h t 
k ninkli"'k b s1 enng van e 0 l e uit d.d. 28 November 1939 h d d d 

1. h · ' ou en e e 
verp ic ting de ondergrondonderzoekin t kl gen e ver aren. 

De Minister van Economisch c Zaken, Mïddenstand en 
Ravitai lleerincr 

b• 

Gelet op arlikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit dd. 28 Novem

berkl1 9~9 houdende de verplichling de ondergrondonderzoekincren te 
ver· aren. " 

Besluit : 

Adrtikedl 1 · De ambtenaren en beambten, met hcl loezicht d er onder
gron on erzoekingen belast. zijn : 

.'.n het geheel Rijk, de ambtenaren van het hoof dbesluur van het 
m11mvezen , met inbegrip van de ho of dg 1 d l 1 d d eo ogen en e creo ocren 
a sme e e preparatoren van de aardkundigen dienst; " " . 

binnen de grenzen van de mi1'narrond· t d d cl· lk 1ssemen en e aan en 
ienst van e arrondissement verbonden a bt ' 

m enoren. 

Art. 2. De overzending van d 
d K e processen-vcrboal 1 ocu 

reur es onings b eschiedt alleenlïk d d oan c en pr -
oversten. 1 oor e zorgen van de dienst-

Art. 3 · De Üirecteur-Generaal van h .. 
uilvoering van onderh . b I . et m11nwezen is belast met de av1g es UJt. 

Brussel. den 5n Januari 1940. 

G. SAP. -
( .. 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

VASTE COMMISSIE VAN ADVIES 
INZAIŒ STOOMTOESTELLEN 

38:J 

Koninklijk besluit d.d. 7 Februari 1940 tot benoeming der 
leden van de V as te Commissie van ad vies inzake stoom
toestellen, voor het driejarig tijdperk 1940-1942. 

LEOPOLD Ill . Koning der Belgen . 

Aan a llen, tegenwoordigen en toekomenden , I-leil. 

G elet op het koninkfijk besluit van 17 November 1879, waarbij 
eene vaste commissie van advies ingesteld wordt voor het oplossen 
der vrag~n die in betrekking zijn met de politie der stoomtuigen; 

Op de voordracht van Ünzen Minislcr van Economische Zaken, 
M;ddenstand en Ravitailleering : 

\Vij hebben beslolen en \ Vij besluiten : 

A rtikel 1. \ Vorden benoemd tot lid der vermelde commissie, Yoor 

het clriejarig Lijdperk 1940-1942 : 

De heeren Bertrand, G .. ingenieur. technisch ad viseur bij het hoof d

bcstuu r Yan hel zeewezen, te Brussel; 
V andersypen, J. . ingen ieur bij de Nationale Maatchappij 

van Belgische Spoorwegen, te Brussel; 
Chenu . I-1 .. hoofdingenieur bij de Nationale Maatschappij 

,·an Belgische Spoorwegen, te Brussel; 
Oaubresse. P.. professor der hoogeschool van en le 

Leuven; 
De Laere, professor der Slaalsuniversiteit van en te Gent; 
Üugnoille. P .. hoofdingenieur-directeur bij het Ministeric 

van Verkeerswezen, te Brussel; 
Fréson , H .. e. a. ingenieur der mijnen, le Brussel; 
Guérin. M., e. a. ingenieur der mijnen. te Luik; 
Jobé. J ., besluurder der naamlooze vennoolschop « Eta

blissements Jacques Piedbœuf ». te Jupille; 
Meyers, A.. hoofdingen ieu r-di recteur der mijncn , te 

Hasselt; 
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Mommens, inspecteur-generaal. districlshoof d ,·oor de 
arbeidsbescherming, te Gent; 

Raven, G.. direcleur-generaal van het mijnwezen le 
Brussel; ' 

V inçotte, R .. bestuurder der « Association Vinçolle pour 
T la surveillance des chaudières à vapeur », le Brussel; 

\ erbouwe, O., inspecteur-generaal der mijnen , te Brussel. 

Art. 2. De heeren Raven, Verbouwe en Fréson .. . l" k 
b 1 t d b d 

z11n respectie-.re 11 • 
e as met e e iening van voorzitter onderv 'tt 1 .. 

der vermelde commissie. ' oorzi er en sc 1f1Jver 

Art. 3. Onze Minister van Economische Zaken M·dd d 
R ·t ·JI · · b 1 d · 1 enslan en av1 a1 eenng 1s e ast met e uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel. den 7n F abruari 1940. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege : 

De Mrnister van Economische Zaken. Middenslan<l 
en Ravitailleering, 

G. SAP. 

l 
1 
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NATIONAAL MIJNINSTITUUT 

Koninklijk besiuit d.d. 17 Februari 1940. - Bestuurscomité. 
- Benoeming vcm leden. 

LEOPOLD lll. Koning der Belgen. 

Aan allen, legenwoordigen en loekomenden, He il. 

Gelet op artikel 1. 30, van het koninklijk heslu it van 18 December 
1929, door het koninklijk besluit van 20 Apri l 1935 gewijzigd, waar
bij de bevoegdheid, de organisalie en de werkwijze ,·an het Nalionaal 
Mijninstiluut le Pâturages, bepaald wordt; 

Gelel op het koninkLjk besluil van 22 1''iaart 1939, de leclen van 
het besluurscomité van dit insliluut benoemende rnor een termijn 
van zes jaa r, dat op 1 Maarl 1945 eindigt; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat lot vervanging van 
twee leden van het bestuurscomilé, overleden; 

Op de voord racht van Ünzen Minister van Economische Zaken , 
Middenstand en Ravitailleering, 

\ Vij hebben beslolen en \ V ij besluiten : 

Arlikel 1. \ Vorden lot !id bcnocm<l \'an h et bestuurscomilé van 
het Nationaal M ijninstiluul ,·oor een lermijn dat op 1 Maart 1945 

eindigt : 

De heeren O elaltre, Achille , lid der Kamer van volksvertegenwoor
digers. le Pâturages; 

Libert, Gustave. b eheerder-bedrijfsleider der « Charbon
nages de Cosson-La H aye et Horloz réunis », le 

J emeppe-sur-Meuse, 

Ler vervanging respeclievelijk \'an de heeren Fa Ion y, Edouard, en 

Habets. Marcel. o,·erleden. 
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Art. 2. Onze M inister van Ec~norn ische Z aken. M iddenstand en 
Ravitailleering is belast met de uil voering van dit besluit. 

G egeven le Brussel. den 1711 Februari 1940. 

LEO PO LD . 

V an 's Konings wege : 

De Minister van Econorn ische Zaken, Middenstand 

en Ravitailleering, 

G. SAP. 

[ 

.. . 

AMBTELIJKE BESCBEIV EN 3S9 

KOLENMIJNSCHADE 

Koninklijk besluit d.d. 22 Februari genomen in uitvoering van 
artikel 2 van de wet d.d. 12 Juli 1939, houdende oprichting 
van een Nationaal Waarborgfonds inzake kolenmijnschade. 
- Vaststelling van de samenstelling van het Vast Mijn
schadecomité. 

LEO P OLD Ill . Koning der Belgen. 

Aan allen . legenwoordigen en loekomenden, I-leil. · 

Gelet op de wet dd. 12 Juli 1939 houdende oprichting van een 
N ationaal \ Vaarborgfonds inzake kolenmijnschade en rneer inzonder
heid. 0 !1 a linea 2 van artikcl 2 van deze wet : 

O p de voordracht van O nzen M inisler van Economisehe Zaken, 
M iddenstand en Ravitailleering. 

W ij hebben besloten en Wij besluilen . r 

Artikel 1. H et V ast Mijnschadecornité wordt sarnengesteld uit den 
directeur-generaal der rnijnen, voorzitler. en u it twaalf werkende leden, 
d ie ieder een plaalsvervanger hebhen. 

Art. 2 . D e werkende leden en hun plaatsvervangers zijn, voor de 
helft. de vertegenwoordigers eenerzijds Yan de concessiehouders der 
steenkolenmijnen gelegen in de kolenbekkens van den Borinage, van 
het « C entre ». van C harleroi. van N amen. van Luik en van Limburg 
en , anderzijds. de bovengrondeigenaars niet-concessiehouders uit de 
mijnstreken van den Borinage, van . het « C entre ». van C harleroi , 
van Namen, van Lu ik en van Limburg. 

A rt. 3 . 'vVorden met raadgevende stem aan dit comité toegevoegd : 

a} de hoofd ingenieurs-clirecteurs der mijnarrondissementen ; 

b~ een ingenieur van de administratie van het mijnwezen ais direc

teur van het fonds; 

• c) een doclor in de rech ten ais rechtskundig adviseur ,·an het 

fonds. 
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A rt. 4 . De leden van h et V ast Mijnschadecomilé, zoowel werkende 
ais plaatsvervangende. worden aangeduid door Onzen Minister, bin
nen wiens bevoegdheid de mijnpo)ilie valt. voor een hemieuwbaar 
Lermijn van ten hoogste zes jaar. 

De directeur en de rechtskundige adviseur ,·ar1 het fonds worden 
in dezelfde voorwaarden aangeduid. 

Art. 5. D e aanduidingen, voorzien in alinea 1 , van artikel 4. 
geschieden op het vertoon van voordrachten uilgaande voor de verte
genwoordigers der concessiehouders zoowel werkende als plaatsver
vangende. van de F ederalie der Belgische steenkoolmijnvereenigingen , 
op het vertoon van \"Oordrachten uitgaande, voor de vertegenwoordi
gers der bo\·engrondeigenaa rs zoowel werkende ais plaalsvervangende 
van de gouverneurs der P!9-Vinciën I-lenegouwcn , Namen, Luik en 

Limbrug. 

A rt. 6. Voor de aanduiding ,·an ieder werkend of plaalsvervangend 

lid, vertegenwoordigers van de concessiehouders. worden Lwee can
didaten voorgedragen. Dezc candida ten moeten de hocdan igheid van 
directeur bezitten en in funclie zijn in de kolenbckkens die zij hocven 
te vertegenwoordigen. 

Voor de aanduiding van ieder werkend of plaats\·ervangend hd, 
vertegenwoordigers van de bovengrondeigenaars. ni el concessichouders. 
worden ten minste lwee en len hoogsle vier candidalen voorgedragen. 
D eze candidalen moeten gehuisvest z ijn in de mijnstreke die zij 
hoeven le verlegenwoordigen en de hoedan igh eid b ezitten van eige
naar van in deze streken gelegen onroerende goederen. 

Art. 7. ln geval sommige voordrach ten niet moesten voldoen aan 
de hooger voorziene beschikkingen, kan Onze bevoegde Minister bui
len deze voordrach len zijn keuze doen onder personen die aan de 
bij voorgaand artikel gestelde voorwaarden voldoen. 

A rt. 8. leder mandaat houdt van rechlswege op indien cen der aan
duidingsvoorwaarden niet meer vervuld is. Er wordt slechts tot andere 
aanduidingen overgegaan in geva l de vaealuur slaa t op een werkend 
lid terzelfderlijd op zijn p)aatsvervanger. 

A rt. 9 . D e hoof dingenieurs-direcleurs der mijnarrondissementen zijn 
er loe gemachligd bij de steenkoolmijnuitbalers aile inhchlingen in te 
winnen die kunnen verband houden met de loepassing van de wet 
del. 1 2 Juli 1939. 

r 
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A rt. 1 o. Onze l'-'linisler van E conomische Zaken , Middenstand en 

Ravitailleering is belast met de uilvoering rnn dit h eslui t. 

G egeven te Brussel. den 22.11 Februa ri 1940. 

LEOPO LD . 

V an Koningswege : 

D e Minisler van E conomische Zaken. M iddensland 
en Ravitailleering, 

G. SAP. 


