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de la d estinat ion des biens et valeurs de l 'association dissoute,
après acquittement du passif, en donnant à ces biens et valeurs
une affectation se rapprochant autant que possible de l'obj et en
vu e duquel l 'associat10n d issoute a été créée.
Titr<:: VII. -

AMBTELIJICE BESUHEIDEN

Dis pnsitions t rt11nsifo ires

~fINISTERIE

VAN E CONOl\IISCHE ZAKEN,
MIDDENSTAND EN RAVlTAI LL EERING

Art. 19. - Pour la première fois, le nombre d es administrateurs est fixé ~L se pt.

MIJNPOLITIE

G ebruik van s prings toffen in de mijnen
In omhulsels vervatte patronen

De l\IinisLer van Economische Zaken, l\'Iîddenstand
en R av itailleerîng,
Gelet op hct \·crzockschri ft va n 11 April 1940, waarbij de
" S. A. d ' Arendonck '» te Arendonck, de toelating vraagt een
nicuwe veilighridshuls van S.G.P . springstoffen te !llogen
gebruiken:
Gel<:: t op het vcrslag van 9 l\Iaart 1940 van den Heer Hoofdingeni eu r-Directeur d er Mijnen , Bestuurder van h et N ationaal
Mij niustituut, te Pâturages, clat de proeven aan dewelke deze
huis werd onderworppen, alsmed e de uitslagen dezer proeven verrueldt;

"

Gelet op het aanv ulleud vcrslag van 18 April 1940, van hooger\'crmelde H eer Hoofdingenieur-Di1·ecteur ;
Gclet op a rtikel 21 va n het kouinkl ijk besluit van 24 April
l920 nopens het gebruik der springstoffeu in de mijnen , gewij. 'a . het l·oni nklijk beslui t van 18 September 1939 ;
z1gc1 001
'
.
Gelet '.> het ministerieel besluit van 14 Augustus 1930, tot
01
•
• voorwaa rden aan dewelke de veiligheidshulsels moebcpahng c1 e1
teu voldoen,
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Besluit:
Artikel één. - BiJ. ·· · ·
.
.
WJJz.i gmg van a rtikel één van het numsteneel besl m t van 14 A ugustus 1930 , cl
cl
, \\or eu e voorwaarden 3°
en 40 verv~ngen do~r hetgeen volgt, wat betreft de door ùe
" Société cl ArendoncJ;: ,, vervaardigde veiligheidshuls :
" 30 - 40· - De h u15 za 1 mt
. d e volgeude stoffeu bestaan
» Veldspaat orthose
85
,, Gips
15.))

Al de aud ere voorwaarden van het miuisterieel be5 l .t van
14 Augustus 1930 blijven op deze huls toe
..
ui
passe1IJ,
1 .
Art. 2. - Ilet ministerieel besluit van 2l O t b
cl h 1
c ·P er 1935 uopens
e u s met veldspaat- sulfaat va11 dezelfde
t
.
t 1k
venn oo se1iap wordt
mge ro ' ·en.
'
Art. 3. zonden :

Afschrift van onderh avig besluit zal

worden toege-

aa n de " S. A. d ·Arendon ck >>, te Arendonck.
aan den Heer Directeur -Geueraal de.1 l\l.
·
'
l IJnen;
aan den H eer Hoofdingenieur-Directeu.1 d . M ..
· ·
ei
lJuen · H. oofcl
d en Dienst
der S1n-ingstoffen , te B1.usse1 ·
'
va11
aan den H eer Bestuurd er van Ilet N t• '
'
a 10naal 11iuJJnms
... • • • t•t
Pâturages.
1 uut, te

ONMIDDELIJKE ZORGEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN

Besluit dd. 17 Augustus 1940 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 10 Maart 1932 betreffende de verbandtrommels
voor onmiddellijke zorgen inzake arbeidsongevallen.

De

Secretaris Generaal van het M inisterie vau
Arbeicl en Sociale Voorzorg,

Gelet op ar tikel 42, !id 5, va.11 het algemeen r eglcmen t betreffende de verzekeriug tegen arbeidsongevall en, bij h et koninklijk
besluit van 7 December 1931 gevoegd;
Gelet op het minister ieel bcsluit van 10 Maart 1932 in uitvoering genomen van voornoemd artikel en luiclencl ais volgcl : " Bij
een ministcriecl besluit wordt de aard, het getal alsmede de wijze
vastgestelcl waarop de zorgen en de ve rbandmiddelen dienen
gebruik t, di e, naar de omstandigheden , in voorraad moeten zijn »;
Gelet op de wet van 10 Mei 1940 betreffen de de overdracht
vau bevoegdheid en inzonderheid op artikel 5 van di e wet ;

Bn:ssel , den 29 .April 1910 .
11

----------------~-

DEPARTEMENT VAN ARBEID
EN SOCIALE VOORZORG

DE SCHRIJVER,

Ü\·erwegende dat voo rn oemcl ministerieel besluit van 10 Ma.art
l 932 cloelt op het koninklijk bcsluit van 16 J anuari 1932 houdende voorschrijving der eerste t-0e te clienen meclische hul pmicldelen in de handels- en nij,·e rheidsond ernemingen en <lat de
be palingen van dat koninklijk beslui t t hans ver vangen werclen
door de k on inklijke besluiten van 13 en 16 J;Lnuari 1940, toepasselijk eenerzijds in de handels- en nijverh eiclsondern emingen ,
cliensten en inri chtingen of cliensten van algemeen
open b a re
..
..
crziJ·ds iu de ll1 1Jll en , gravenJen en ondergrondsche
be J a ng, a n d
·
.
.
.
l t clienvolgens dit beslu1t van JO )Iaart 1932 client
g roeven , c n.
ingetrokken ,

