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AMBTELIJKE BESCHEID EN 

MINISTERIE VAN NIJVE RHEID. 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORG 

Koninklijk besluit dd. 1611 Januari 1932 waarbij de eerst~ 
medische hulpmiddelen in nijverheids- en handelsonder-· 
nemingen worden voorgeschreven. 

ALBERT, Koning des Belgen, 

Aan a llen, tegenwoordigen en toekomend en, H EIL. 

G elet op de wet van 2 Juli 1899, be treffende de veiligheid en 
d e gezondheid d er in nijverheids- en handelsondernemingen 
arbeidende werklieden; 

Herzie het konink!ijJ.c besluit van 17 Januari 1921 , waarbij de 
eerste medische hulpmiddelen in nijverheids- en handelsonder
nemingen worden voorgeschreven; 

O verwegende dat d e ondervinding van de noodzakeli jkheid 
heeft laten blijken, bovenbedoeld b esluit aan te vullen en er 
zekere wijzingen aan toe te b renger; 

H erzien de adviezen, ui tgeb racht door de b evoegde afd ee
lingen der nijverheids- en arbeidsraden en de bestendige afvaar
digingen d er provincieraden; 

Herzien het advies van d en hoogeren gezondheidsraad; 
\ 

Op de voordracht van O nze Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke voorzorg; 

Wij hebben b esloten en W ij b esluiten 

Artikel 1. - ln d e ais gevaarlijk, ongezonde of hinderlljke 
ingedee lde inrichtingen en in de nijverheids- en handelsonder
nemingen, beheerscht door de wet van 24 December 1903, 
gewijzigd door de wet van 18 Juni 1930 , op de vergoeding der 
schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, is de ondernemer 
er toe verplicht, bij het overkomen tijdens de uitvoering d er 
arb eidsovereenkomst van een ongeval of erge onpasselijkheid 
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aan een zijner werklieden, en onverminderd de bij dit b esluit 
nader bepaalde voorschriften : 

1° Aan den getroffene de eerste hulp en den bijstand van 
een arts te bezorgen of van een p ersoon, die bevoegd is om hem 
te behouden voor gevaar van besmetting of bijkomende verwik
kelingen; 

2° ln voorkomend geval hem een onderkomen te verschaff en 
en de middelen om hem, in afwachting dat hij zal worden weg
gebracht , te beveiligen tegen het guur weder; 

3° D en getroffene te laten brengen daar waar hem de zor
gen zullen kunnen gegeven worden, door zijn toestand vereischt. 

Art. 2. - De eerts hulpmiddelen dien en steeds volledig, in 
volkomen staat van bewaring en van onmiddelijke gebruikma
king te zijn. Zij moeten bestaan uit minstens : 

A. T en behoeve van gewoonljj)< op een vaste plaats gebe
zigde a rbeidskrachten; 

1. ln de ondernemingen, waarin de voortbrengÎng •een niet 
tijdelijke gebruikmaking met zich brengt, 't zi j van een door 
een andere b eweegkracht dan die van menschen en dieren 
gedreven machine, 't zij van perslucht of van p e rsgas 't ·· . . , ZIJ van 
ltchamen , die ontvlam- of ontplofbare dampen kunnen f _ 

, . . .d , .. a wer 
phe~d· t zbIJ ~kan •een sm1 se, t ZIJ van een vuurhaard voor nijver

e1 sge rm : 

a) Enne verbandtrommel nr 2; 

ln bovénbedoelde ondernemingen , waar minstens 25 w erklie
den worden te werk gesteld; daarbuiten : 

b) Een eerste hulp-post. 

Op voorwaarde dat de ondernemer de biJ. arti"k l 5 · 
d 1 f 

. . e voorz1ene 
voorwaar e na ee t, kan h11 worden vrijgesteld cl i· h 
ting b etreffende dien post; van e verp ic -

c) Een aangenomen persoon in staat om cl h l . cl 
delen toe te dienen door het o•ndernemingshoe federste u pm1 -

. o aangewezen. 
De bepalmgen der alineas b en c van dit artikel k b " · 
· · · 1 b 1 · . unnen 11 

mm1stenee es mt verphchtend worden gemaakt wanneer de 
ond~rneming bijzonder gevaar biedt voor erge' ongevallen, 

-· 

., .. 
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:z:elfs a l zou h et aantal te werk gestelde arbeiders minder zijn 

dan 25. 

Il. ln de ondernemingen zonder gebruikmaking der in § l 

van dit artikel vermelde b edrifsmiddelen : 

a) Met minder dan 25 werklieden : een verban.dtrornmel nr 1; 

b) Met 25 tot 50 werklieden : een verbandtrommel nr 2; 

c) Met meer dan 50 werklieden : een verbandtrommel nr 2, 

en een eerste hulp-post. 
Op voorwaarde dat de ondernemer d e bij artikel 5 voorziene 

voorwaarden na leef t, ka n hij van de verplichting betreffende 

dien post worden vrijgesteld; 

B. Ten beho~ve van 't zij voor werken op veranderlijke 
arbeidsplekken , 't zij voor vervoer. 't zij voor ondergrondsche 

werken gebezigde arbeidskrachten : 

J. Op d e veranderlijke arbeid splekken, waar wordt, gearbeid 
't zij met een door een andere bewegkracht dan die van 
menschen en dieren gedreven machine, ' t zij met perslucht of 
met presgas, 't zij met lichamen die ontvlam- of ontplofbare 
dampen kunnen a fwerpen , 't zij met een smidse , 't zij met een 
vuurhard voor nijverheidsgebruik en waar de werklieden ver
deeld zijn in om 't even hoeveel ploegen, doch aan één-zelfde 

arbeidsplek verbonden : 

a) E en verb andtrommel nr 2 et daarenboven, op de werk
p]aatsen waar minstens 50 arbeiders worden te werk gesteld; 

b) Een eerste hulp-post. 

Op voorwaarde dat de ondernemer de bij artikel 5 voorziene 
voorwaarde naleeft, kan hij worden vrijgesteld van d e verplich-

ting betreffende dien post. -

Il. Üp veranderlijke arb eidsplekken, waar w ordt gearbeid 
zonder gebruikmaking der in § l van dit artikel bedoelde be

drijfsmiddelen : 

a) Me.t minder dan 10 werklieden , verdeeld in om 't even 
hoeveel ploegen, doch aan éénzelfde arbeidsplek verbonden : 

een verbandtrommel nr 1; 
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b) Met minstens· 10 w erklieden, verdeeld in om 't hoeveel 
ploegen, doch aan een éénzelfde arbeidsplek verbonden : een 
verbandtrommel nr 2. 

II I. Op de treinen, trams, trekmachines, sleepbooten, lichters., 
baggerschuiten en, over 't algemeen op de door een kracht
werktuig voortgetrokken voer- en vaartuigen, waarvan he t in 
werking bregen vereischt : 

a) Een tot 5 personen : een verbandtrommel nr 1; 

b ) Meer dan 5 personen : een verbandtrommel nr 2. 

IV. ln d e ondergrondsche werken :. 

a) leder met bewaking belaste agent client b estendig een 
metalen doos of een waterdichten en degelijk toegemaakten 
zak, met drie kiemlooze snelverbanden onder zich te hebben; 

b) In elk bedrijf met 10 werklieden client daarbij bovengronds 
een verbandtrommel nr 3 beschikbaar te liggen di e onmiddelijk 
naar de ondergrondsche werken moet kunnen worden overge
bracht; 

c) In elk ondergrondsch b edrijf met 25 werklieden . : 

1° De bij littera a en b vermelde hulpmiddelen; 
2° Een eerste hulp-post. 

Op voorwaarde dat d e ondernemer d e bij artikel 5 voorziene 
voorwaarden naleeft , kan hij worden vrijgesteld van de ver
plichting betreffende dien post; 

d ) Daarenboven client in de nabijheid van elke ondergrond
sch e onderneming met minstens 100 werkli ed en, d aarin begre
pen de boven grondsche arbeiders, te kunnen worden beschikt 
over een rustkamer, waarvan d e ondernemer in geene rlei geval 
mag verschoond blijven. Wat de steenkoolmijnen betreft, client 
voor elken bedrijfszetel een rustkamer betschikbaar te zijn op 
een a fstands van hoogstens 3 kilometer . 

C. Voor de arbeidskrachten gebezigd in bovengenoemde 
ondernemin gen, gewoonlijk met bijzonde r gevaar . Bedoelde 
verbandtrommels dienen daarenboven de bij artikel 3 voorge
.schreven aanvullende hulpmiddelen te b evatten. 

.... 
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I. _ Verbandtrommels. 

d h t of metaal te zijn, De verbandtrommels ienen van ou 
k het volgende te luchtdicht te kunnen worden toegemaa t en 

b evatten 

Art 3. 
a) Verbandtrommel n r 1 : 

of groepsgedeelte Drie kiemlooze snelverbanden p er gr.~e.p 
van vipf werklieden, met gebruiksaanw1Jzmg. 

b) Verbandtrommel n r 2 : 
d f aroepsoedeelte Drie kiemlooze snelverban en per groep o o o 

van vijf werklied en (ln de ondernemingen met meer dans veer-
. kl . d mag het geta l kiemblooze snelverbanden wor-hg wer · 1e en , . . 

d en beperkt op vijf en twmhg. 

Twee driekante doeken « Mayor » 1 m . 25 lang bij 0 m. 50 
beedt; 

T waalf verbandwindels van 5 centimeter breedte, 

Zes verbandwindels van 10 centimeter breedte; 

Twee doozen met compressen van kiemvrije gaze; 

T . kk 25 a ram vochtaantrekkende watten; 1en pa en van ., . 

Een flesch met 500 gram gedenatureerd e alkohol; 

Een fl esch met 200 gram sterken azjin; 

Een metalen doos met 500 gra m krijtpoeder; 

T wee fleschjes m et 25 centigram cafeïne ; 

T fl h . met 1 kubieken centimeter œther; wee esc Jes . . . 

1 . . tiespuit met n aald voor onderhu1dsche mspm-Een g azen miec 

t ingen; 

E en beker; . l (D k 
. . . . mtrent die hulpm1dde en. e te ·st E n oebru1ksaanw1Jzmg o . 1 . ) 

e 
0 

I · d astgesteld bij ministen eeel b es mt. .daarvan za wor en v 

c) Verbandtrommel nr 3 : 

T wee wollen dekens ; 

1 of kiemwerende watten, m V .. h d e rd aram kiem ooze 11 on ., . . 
pakjes ieder va n 50 en van 25 gra~ ; .. 

Z d me t in elk 1 meter k1emvn1 gemaagte gaze; es oozen 
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T waalf cambric-zwachtels in verschillende a fmetingen, m 
gelijke deelen verdeeld; 

Vier driekante doeken « Mayor » 1 m. 25 Jan g bij 0 m. 50 
breed ; 

V ijf fleschjes m et 1 kubieken centimeter œther; 

V ijf fleschjes met 25 centigra m cafeïne ; 

Een b ek er ; 

Een geb rui)<.saanwijzing omtrent die hulpmiddelen . (De tek st 
d aarvan zal worden vastgesteld bij ministerieel besluit.) 

II. - Anvullende hulp middelen . 

A . In de b edrijven die een bijzonder gevaar van verstikking 
of verdrinking bieden of doodsgevaar door electrischen stroom 
zijn d e b ij artikel 2, § C , b edoelde aanvullende hulpmiddele~ 
d e volgende : 

Een mondopener; 

Een tongpincet; 

V ijf fleschjes lobeline ;. 

Een aangenomen , door he t ondernemingshoofd aan gew ezen 
p ersoon die in staat wordt geacht op doelmatige wijze de kunst: 
ma tige ademhaling, toe te passen . 

B. ln d e onde rnemingen w aar de werklieden aan gevaar van 
verdinking of a fkoeling zijn blootgesteld zijn ze d e volgende : 

T wee wollen d ek ens. 

III. - Eerste hulp -post . 

Deze p ost wordt uitsluitelijk voor medisch e en heelkundige 
zorgen voorbehouden . H ij dient vochtvrij te zijn, b ehoorlijk 
verlicht en V erwarmd bij koud weder. Hij client in beh oorlijk 
aseptiscfe voorwaarden voorzien van het materieel , geneesmid
delen en verbandmiddelen , noodig voor gewone geneeskundige 
b ehoude ling en kleine heelkundige b ewerkingen. 

Er dient gezorgd voor een b estendigen gen eeskundig gewaar
b orgden waakdienst tijdens d e werkuren en minstens één uur 
n a h et e indigen van den arbeid , uitgepefend door een aangeno
,men p ersoon die de onmisbare technische kennissen b ezit en 
e en proeftijd van minstens zes maanden in een heelkundige 

If 
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k D kd . t moet met het . . h . h ft mede aemaa · t . e waa: iens m tnc tmg ee o 

openbaar telefoonne t zijn aangesloten . 

IV . ~ Rustkamer. 

d d dsche b edrijven bedoelde rustkamer 
De voor e on ergron d cl 

d
. h . . behoorli1"k verlicht, verlucht en esnoo s 
1ent voc tvnJ en · 

d 
.. 1 ede van goed drinkwater voorz1en . 

verwarm te z11n, a sm . 
lnaeval die kamer nietuitsluitend voor m~disc~~ doel.emden 

0 
• • cl in staat van onrmddehik brmkbaar-

is b estemd, moet z11 stee s 
heid word en gehouden. 

· t voorhand.en te z11n ln die kamer dienen mms ens 

E én rustbed , met twee dekens; 
. h t f metalen tafel , w aarvan de afme. 

Eén stevwe ou en ° · kk 
. d 0

•• een gekwetste op w t te stre • en; 
toere1ken ZJJn om er . · 

ffelde waschkommen, 1eder van mm
Een kast me t twe gemo 

s tens 2 liter inhoud; 

Zeep; 

Borstels ; 
Zes ha nddoek en; 
V ijf en twintig kiemlooze 

snelverbanden in verschillende 

a fm etingen; 
f kiemwerende watten in p akjes 

E en kilogram kiemlooze o 
van 50 en 25 grammes; 

D 
. k"l mmen· gewone katoenwatten in pakjes van 1 OO n e 1 ogra 

grammen; 
Een rr.eter waterdicht linnen; 

h 1 ln verschillende afmetin
T wee dozijnen camb ric-zwac te s 

gen; 
Z es driekante doek en u Mayor », 1 m . 25 Jang bij 0 m . 50 

breed ; 
T waalf meters kie mvrij gemaakte gaze in pakjes van 1 meter; 

Tien fleschj es aeth er van 1 kubieke centimeter; 

. T ien fleschjes cafeïne van 25 centigrammen . 

A 4 D b alingen van d e artikelen 2 en 3 zijn op aan 
rt . . - e ep . 

h . b "d d w erklied en niet van toep assmg. u1s ar e1 en e 
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Art. 5. - D e Minister van Nijv~rheid Arb "d · M t: 
l .. k y ' ei en aatscnap 

pe IJ e oorzorg kan· afwijkingen verleenen aan d .. . -
voorziene bepalingen omtrent den eerst h 1 e b1J art1kel 2 
hoofden van ondernemingen die, bij voora~a udppl~~t aan de 
k ,,aan e IJKe overeen omst, een eerste hulppost, in gebruik h bb -
e k f d b 1· e en genomen over-

en oms ig e epa mgen voorzien bij articel 3 (Ill) f . h 
met een aangenomen gasthuis hebben b d o z1c 
d l h ver on en da t die t oet as eerste ulppost en op min da 25 k"I ns 
den zetel der onderneming is gelegen~ J omter afstand van• 

Art. 6. - Een ministerieel besluit stelt de v d . 
onder dewelke de personen worde oorwaar en vast 
h li · n aangenomen bev d 

et ver enen der ·eerste hulp (art. 2 A • oeg voor 
bevoegd voor he t aanw d • . l c) • de personen 
II a) end . d~ en der kunstmat1ge ad emhaling (art 3 

' e personen ie met den waakd" . d . • 
posten zijn belast (art. 3 , Ill) . ienst m e eerste hulp-

. Art. 7. - Het koninklijk bes~uit dd. 17 J 
mgetrokken. a nuari 1921 wordt-

Art. 8. - Onze Minister van Nijverheid A b . . 
schappelijke V oorzoorg is belast met d •. r ~1d en Maat
besluit. e UJtvoermg va·n dit 

Gegeven te Brussel, d en 16" Januari 1932. 

-Vrui Koningswege : 
D e Jlfiuisl er va11 N ijverh eid . A l"/ieid 

e11 Jfoalsclwµpelijl:e l"oorznr y 

H enri HEYMAN. 

ALBERT. 

--
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ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 
EN ARBEIDSTOEZICHT 

POLITIE DER MI]NEN. GROEVEN EN CRA VERI]EN 

Koninklijk besluit dd. 3" December 1931 houdende verorde
ning op de hefwerktuigen en kalbelbanen in gebruïk 
in de ondernemingen andere dan ondergrondsche wer
ken betreffende mijnen, groeven en graverijen. 

ALBERT. Koning des Belgen, 
Aan a llen , tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gelet op de artikels 9 en 67 der Grondwet; 

Gelet op de samengeschakelde wetten op de mijnen, 
groev.en en graverijen, en na melijk op artikel 76 ( a rt. 15 
der wet dd. 5 J uni 1 9 1 1 op de m ij nen, groeven e n grave
rijen) en op artikel 1 06 ( eenig a rtikel, a linea 1, der wet 
dd. 24 Mei 1898 op de politie en het toezicht op de 

groeven ); 
Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 Mei 1923 omtrent 

de politie over de a is gevaarlijk, ongezond en hinderlijk 
ingedeeld inrich tingen; · 

Gelet op de w et va n 5 Mei 1 888, aa ngaande het toezicht 
op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en 
het toezicht op de stoomtuigen ; 

Heq:ien he~ koninklijk besluit dd. 15 S eptember 19 19, 
aangaande de boven grondsche installaties der mijnen, onder
grondsche groeven en graverijen en in het bijzonder op de 
artikels 52; 53, 54, 55 en 56 van dit besluit; 

Herzien het koninklijk b esluit dd. 16 J anua ri 1899 aan
gaa nde de polit ie en het toezicht op de openluchtgroeven; 

H erzien het koninklijk b esluit dd. 30 Maart 1905, waarb ij 
maatregelen worden vastgesteld, die dienen na geleefd m e t 
h e t doel d e gezondheid en d e veiligheid d er werklieden te 
beschermen in de nijverhe ids- en ha ndelsondernemingen. 
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beheerscpt door de wet dd. 24 December 1903 
d 

en bijzonder 
op e artikels 33, 34, 35 en 36 van dit besluit; 

__ Herzien het koninklijk besluit dd. 28 Januari 1926 
b11 de algemeene verordenina dd. 30 Maart 1905 • waar-
l""k d 0 

, toepasse-
IJ wor t gemaakt op al de inaedeeld . . h . o e innc bngen; 

Overwegende dat het nutticr zi1" n zou d k 
h 

"f 0 e van racht zi1" nd 
voorsc n ten, aangaande het gebruik h f . e 

11 
van e wertuio-en 

te vu en, zooals blijkt uit waarnemingen d 
0 

' aan h "d h . opge aan ter gele-
gen e1 van verse e1dene ongevallen; 

Overwegende dat de installa ties voor vervo d b · · er oor kabel 
anen met speciaal bedoeld zijn in de b d -"ingen; estaan e verorden-

Op d e voordracht van Onzen M " . t 
Ab 

"d . ims er van Ni1"v h "d 
r e1 en Maatschappelïk V er e1 • J e oorzorg; 

Wij hebben besloten en W1·1· b 1 . es u1ten 

Artikel één. - De bruakranen k . 
hefwerktuigen, alsook de"' k b lb• ran~n, hften en Ç\ndere 
. . h a e anen m aebr "k b". d 
mnc tinger., werken en aann . . d " "' u1 IJ e 
staan 't . . h .. emm gen, ie o n d er het toezicht 

• ZIJ van et m11nw • ·· 
of van het toezicht over e~en, t~1J v an het ~rbeidstoezicht 

1 d e sprmgstoffen d1enen d 
vo gen e voorschriften te voldoen : ' aan e 

' 1 o De hefwerktuigen dienen vervaard"ad . . 
goede hoedanio-hei·d Id ' 

10 
mt m a teneel van 

"' en van vo ' oeli.d d 
Zij worden derwijze aeinstalleerd d twe~_rstan svermogen. 

Sta d 
· h "d 0 

' a ZIJ een volko 
n vashg e1 bezitten in al d men en werkina e toestanden hunner belastina 

o • o 

Zij worden voorzien van remm en l 
veiligh eidsmiddelen b"" • pa len of · a ndere 
belet. • waar IJ een . onverwacht dalen wordt 

Zij duiden den maximum belastina a a . 
ondergaan in de verschillende h d" "' n, die ze mogen 

. I o u m gen van d h 
en, ii:i geva ze bestemd zi1"n v d d " e angtuigen 

1 
oor en 1enst h 

nee • van het getal personen d " t 1· · v a n et perso-• ie e ge IJk . "d 
gevaa r mogen worden vervoerd. . d " er t11 e zonder 
f ' h d , m it gev al d b mg et erde van het hierb • mag e elas-

h 
oven vennel'd . 

oversc rijden. maximum niet 
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De ophaa lmotoren der brugkra nen worden voorzien van 
een toestel, da t een overdreven h oogheffen der opha ng ings
organen belet en automatisch de remmen in werking brengt , 
zoohaast het hooghe ffen de toegelaten grens overschrijdt. 

Deze b epaling geldt ook voor de andere hefwerktuigen 
ingeval h e t te hoogheffen gevaar mocht opleveren voor het 

personeel; 
2° De noodige m aatregelen worden getroffen om het 

vallen te beletten der vrachten o f deelen van vrachten, die 
door bedoelde werktuigen worden verplaatst; 

3° In geval de openingen, bestemd v oor de doorla ting of 
de werking der toestellen of b evrachtigingsaangelegenheden 
gevaar opleveren voor he t p ersoneel, worden zij voorzien v a n 
leunino-en met stootplinten of a ndere . doeltreffende veilicr
heidsi~richtir.gen b estemd om het vallen van personen :f 
welke voorwerpen ook te voorkomen ; die inrichtingen 
komen zooveel mogelijk autom a.tisch in werking. 

Daarbij zijn de liften zoowel op hun laagste a ls op hun 
bovenste ladingsruimte voorzien van h ekkens , die slech ts 
moken openblijven zoolang d e kooien stil blijven op d e hoogte 
van die ladingsruimten. De laagste , tusschenliggende en bo
venst ladingsplaatsen d~r liften en hijschtoestellen die tot het 
vervoer va n personen mogen worden gebruikt, dien en voorzien 
van ineenschake!ingen , die het in b eweging stellen der toestel
len slechts toe la ten w anneer aale deuren dicht zijn en b ele tten 
d~t d eze mochten worden geopend zoolang de kooien nie t stil 
staan op de hoogste van de b estemde ladingsplaa ts; 

4° De noodige voorzorgmaatregelen worden genomen 
opdat niem a nd zich zou kunnen b egeven op de sporen der 
brugkranen zonder vooraf den brugwachter te h ebben ver-

wittigd. 

De kajuit van dien brugwachter wordt derwijze ingericht, 
d a t hij te a lle n tijde gemakkelijk d e v racht kan controleeren 
alsmede de plaatsen b oven .d ewelke hij moet heengaan. 

ln geval d eze voorwaarde nie t ka n verwezen}ijkt worden, 
mogen de bewegingen slechts word en uitgevoerd op b evel 
en volgens de aanduidingen van een a angestelde er mee 
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belast na te gaan zoo zij geschieden zonder gevaar voor het 
personeel; 

5° De aangestelde bij den diens t van een bruakraan of 
dergelijk toestel mag het verplaatsen der vrachte; niet be
ginnen vooraleer door middel van een sein het personeel, 
wekzaam in de nabijheid van d en door de vracht te volgen 
weg, te hebben verwittigd. Hij neemt dezelfde voorzorg
maatregelen wanner, in geval van veq:~laatsing van de on
belaste brugkraan, de ophangingstuigen aan het personeel 
ongeva llen mocht kunnen veroorzaken. 

Deze waa rschuwing is niet verplichtend indien de werk
zaamheden uitgevoerd worden volgens de aanduidingen van 
een aangestelde speciaa•l er mee belast na te gaan zoo ze· 
zonder gevaar voor het personel geschieden; 

6° De kettingen en baken, dienende tot het vastbinden 
het opheffen, en het vervoeren der vrachten, dienen van ee~ 
volgnummer te laten blijken, d "at in het metaal gestempeld, 
en toelaat, dank aan een goeèle bijhouding van een staat, den 
naam van den leverancier, den datum der ingebruikstellin.g, 
de toegelaten maximum belasting, de data der verscheidene 
uitgaloeiingen te laten kennen. 

7° De kettingen en haken, penut voor het vastbinden, het 
opheffen, het v:ervoeren der vrachten, diene~ zorgvuldig 
uitgegloeid wanneer er te vrezen is, namelijk dat, om rederi 
van de hevigheid en den aard van het uitgevoerde werk, de 
hoedanigheid van het metaal m ocht te wenschen overlaten · 
het uitgloeien geschiedt ook op vraag v a n den controleur: 
waarvan spraak in B0

; melding wordt gemaa kt v a n die 
gloeiingen in bovenvermelden staat; 

B0 Alle hefwerktuigen dienen mins tens aile twaalf maan
den een nauwkeurig en volledig onderzoek te onderaaan 
waarbij, namelijk, het geraamte, de mechanismes en, in :oor~ 
komend geval, .de rolbanen dienen nagezien. 

Daarenboven worden de kabels, die op deze w erktuigen 
in dienst zijn, alsook de kettingep, haken, sta ngen, schijven 
zwengels, remmen, hefbegrenzingstoes tellen, alle drie maan~ 
den onderzocht. 

De verschillende onderzoekingen worden gedaan door 

,r 
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p ersoneel , wiens karakter, onafhankelijkheid en bekwaa m 
heid om de gebreken van d e heftoestellen en van de verschil
le nde organen en bijbehooren te ontdekken, alle gewenschte 
zekerheid verschaffen. 

De onderzoeker mag noch de eigenaar zijn, noch een 
leverancier, noch een persoon , die in hun dienst is. Hij wordt 
gekozen door den eigenaar onder dezes verantwoordelijk
heid. 

9° Na elke controle maakt de onderzoeker een verslag op, 
waarin hij omstandig de vastgestelde gebreken beschrijft en 
.waarin hij de maat~egelen a a ngeeft om die te verhelpen. Dit 
verslag wordt zonder uitstel aan den eigenaar van het hef
werktuig gestuurd; deze overhandig t het op aanvraag aan 
den technischen ambtenaar, die met het toezicht der onder
neming belast is. 

ln geval nalatigheid in den die nst van den onderzoeker 
vastgesteld wordt, ofwel zoo bewezen wordt dat de versla
gen, door hem opgesteld, den juisten toestand niet mochten 
weergeven, ofwel er reden zoo bestaan om aan zijn 
bekwaamheid te twijfelen, heeft de bevoegde Hoofdinge
nieur-directeur van het mijwezen , het diensthoofd van het 
arbeidstoezicht, of dat voor de spri.ngstoffen het recht, ieder 
wat hem betreft, den onderzoeker onbvoegd te verklaren err 
den nijveraa r te verzoeke n, een anderen te kiezen, die vol
komen voldoening geeft; 

9° Voor de inwerkstelling v an iedere brugkraan client de 
onderzoeker, on.der B0 verm eld , d eze in a l haar bijzonder
heden na te zien, hij client v ast te stellen zoo de onderdeelen 
er van a lsook de rolba ne n een voldoende zekerheid opleve
ren en onderzoeken of bij de hoogste voorziene la ding er 
geen overdreven of blijvende vormveranderingen ontstaan. 
De brugkraan mag slechts in gebruik w orden gesteld, na d at 
de onderzoeker een getuigschrift heeft a fgegeven a angaande 
het voorafgaand onderzoek en vastgesteld dat het werktuig 
in volle veiligheid mag worden gebruikt. 

De eigenaar overhandig t dit getuigschrift op aanvraa g aan 

den technischen ambtenaar, die met he t toezicht d er onder

neming belast is ; 
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10° De kabelbanen, die zoo gelegen zijn, dat de breuk 
van een kabel of van om 't even welk hunner organen of 
onderdeelen ongelukken, aan personen mocht teweegbren
gen, worden v66r het spannen hunner kabels, a lsook na dit 
spannen en na het beladen met den grootsten in werking toe
gelaten last, onderzocht in a l hun bijzonderheden door een 
onderzoeker, die aan de voorwaarden, in 8° gesteld, voldoet. 
Deze ambtenaar stelt vast zoo de verschillende onderdeelen 
de noodige veiligheid opleveren en zoo het spannen der 
kabels en het beladen geen overdreven vormveranderingen 
teweegbrengen. De inrichting mag maar in gebruik worden 
gesteld, nadat die onderzoeker heeft vastgesteld, door een · 
getuigschrift, dat ze in volle veilig heid mag worden gebruikt. 
D e eigenaar overhandigt dit getuigschrift op aanvraag aan 
den technischen ambtenaar, die met het toezicht der onder
neming belast is; 

11 ° Alle inrichting van kabelbanen zich bevindende .in 
den bij 1 0° aangegeven toestand, wordt ten minste om de 
twaalf maa nden nauwkeurig onderzocht. Daarenboven wor
den haa r kabels en opha ngingstuigen ten minste a lle drie 
maanden nagezien. Deze controleeringen geschieden volgens 
de in 8° vastgestelde bepalingen; 

12° Zoo hij het nuttig ach~. laat de hierboven vermelde 
onderzoeker zoowel v66r het in gebruik stellen a is tijdens het 
gebruik, beproev ingen uitvoeren op de kabels en kettingen. 
Hij eischt het uitg loeien van de organen, waarvan de hoe
d a nigheid van het metaal mocht veranderd zijn , ten gevolge 
van den aard van het verricht werk; 

1 3° Buiten de bovengemelde onderzoekingen en beproe
v ingen, zoowel bij de hefwerktuigen a is bij de kabelbanen, 
worden de onderdeelen, organen en bijbehooren, die van 
belang zijn voor de veiligheid van het p ersoneel, ten minste 
eenmaal per week onderzocht door bekwaa m personeel aan
geduid d o or he t bestuur van d e inrichting; 

14° Elk stuk, dat slecht of van twijfe lachtige sterkte blijkt 
te zijn wordt buiten dienst gesteld en verwijderd, zoodat het 
niet meer opnieuw kan worden gebruikt. 
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Art. 2 . - D e voorafgaande bepalingen zijn niet toepasse
lijk op de toestellen in gebruik voor de putten .. en onder
a rondsche werken der mijnen, groeven en g raven1en. 

"' De ophaaltoestellen in gebruik in de in open lucht aange
legde groeven en gravrij en mogen slechts voor het vervoer 
van het personeel dienen na en toelating der provinciale depu
tatie, die, na advies van den betrokken technischen ambte
naar, hoofd van dienst, de na te leven bijzondere voorwaar

den voorschrijft. 

Art. 3. - Artikel 33 tot 36 van bovenvermeld koninklijk 
besluit van 30 Maart 1905, a lsook artik els 52 tot 56 van 
bovenaangeduid koninklijk besluit van 15 September 1919 
worden ingetrokken. 

Art. 4 . - De mijningenieurs, de a rbeidsopzieners en de 
opzieners over de springstoffen zijn belast, ieder wat hem 
betreft, met voor het naleven van dit besluit te zorgen . 

De patrons of bedrijfshoofden houden een exemplaar van 

dit besluit ter beschikking van hun personeel. 

Art. 5 . - H et vaststellen en b estraffen van de overtre

dingen der bepalingen van dit besluit geschieden overeen
komstig de mijnwet van 5 Juni 191 1 en de wet van 
5 Mei 1888 op het toezicht der gevaarlijke, ongezonde of 

hinderlijke inrichtingen. 

Art. 6. _ Dit besluit treedt in werking zes maanden na de 

uitgifte er van in den « Moniteur Belge ». 

Art. 7. _Onze Minister van Nijverheid, A rbeid en Maat
schappelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 
Gegeven te Brussel, den 3° December 1931. 

Van Koningswege : 
De Mi11i.d cr vcw l\' ij 1Jcr/1 eid. t l. rùeid 

eu i\[11alsclwppelijke Voorzory. 

H. HEYMAN. 

ALBERT. 
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MINISTERIE VAN NIJVERHEID, 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORC 
EN MINISTERIE V AN BINNENLANDSCHE ZAKEN 

EN VOLKSGEZONDHEID. 

VERGUNNINGSPLICHTIGE INRICH T INGEN 

Koninklijk besluit dd. 16n Jànuari 1932 tot vaststelling der 
bijdrage van vergunnïngsaanvragers en verweerders tot 
het bestrijden der kosten voor de instructïe van aanvra· 
gen om vergunning tot oprichting. 

ALBERT, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, H EIL. 

Gelet op het decreet-wet van 1 5 October 1 8 1 0, omtren t 
de manufacturen en de ais ongezond en h inderlijk inrichtin-
gen ; 

G elet op artikel 2 der wet van 2 1 Mei 1 8 1 9; 
G ele t op het kor..inklijk besluit van 15 Mei 1923 omtrent 

de p o litie over de vergunningsplichtige inrich tingen; 
H erzien de koninklijke b esluiten van 12 November 1926 

e n 30 September 1930, omtrent het bi)d ragen der vergun
ningaanvragers en verweerders in het bestrijden der kosten 
voor de instr uctie d er aanvragen om vergunning voor ver
gunningsplichtige inrich tingen; 

Overwegende dat het billij k is gebleken vergunningsaan
vragers en verweerders inza ke vergunningp lich tige inrichtin
gen t.e doen bijdragen tot het bestrijden der k osten aan de 
verschillende a dministraties veroorzaakt wegens de instructie, 
• t zij van hun aanvraag, · t zij van hun appel; 

Overwegende dat de te dien einde ingevoerde regeling van 
he t koninklij k besluit dd. 12 November 1926 dien t gewijzigd 
en meer bepaaldelijk met het door de explo itanten van onder 
d e tweed e klas gerangschikte bedrijven, tegen de b eslissingen 
van eersten aanleg bij de bestndige deputa tie ingediend 
appel, aan de bijdrage te onderwerpen; 

Op de v oordracht van Onzen Minister van Nijverheid, 
Arb eid en M aatschappelij ke Voorzorg en Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid, 
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Wij hebben besloten en Wij besluiten. : 

Artikel één. - V oor elk aanvraag om vergunning, om 
wijziging of intrekking van vergunning, in verband met ver
gunningplichtige inrichtingen der 1 • klas is verschuldigd een 
som van: 

J 0 2 5 O frank wanneer het geFdt een aanvraag om ver
gunning; 

20 300 frank wanneer het geldt een door den vergunning
aanvrager ingesteld appel van een in eer~ten aanleg getroffen 
beslissing; . 

30 5 O frank wanneer het geldt een individueeL of. collectief 
l · t Id door verzet aanteekende derde personen. appe mges e . . . · d 

Art. 2. - Voor elk bij de bestend1ge deputatl~ lJlg:d1en 
appel tegen eene beslissing van het schepencollege, mzake 
vergunningsplichtige inrichtingen van de 2° klas.se, wordt 
een som van 1 00 frank gestort, wanneer het appel u1tgaat van 
dengene, die de vergunning heeft aangevraagd. 

Art. 3. - Eike aanvrager of appelant moet van het storten 
· van bovenbedoelde sommen laten blijken door het verto~nen 

hetzij van het bewijs door hem ontvangen, wanneer h11 de 
verschuldigde som op postchekrekenïng van · ~et be.voegd 
departement heeft gestort, hetzij van he t ge~i.gschfnt.. der 
op zijne order gedane overschrijving. Dat stortlngsb ew11s of 
getuigschrift dient gevoegd bij de betrokken aanvraag of 
appel, op straf van niet ontvankelijkheid derzelve. 

Art. 4. - Onze besluiten dd. 12 November 1926 en 
30 September 1930 zijn ingetrokken. . 

Art. S. _ Onze Minister van Nijverheid, Arbe1d en Maat
schappelijke Voorzorg en Onze Minister van Binnenla ndsche 
Zaken en Volksgezondheid, zijn, elk wat hem betreft, belast 
m et de uitvoering yan dit b esiluit. 

Gegeven te Brussel, den 1 6n J anuari 1 9 3 2. 

Van Koningswege : 
De JIIinister van Nijverheid, A rbeid 

e11 Maatschappelijke Voorzorg , 
Henri HEYMAN. 

De i\finister vau Ri1111enla1~dshe Zaken 
en Jl o/ksgezondhe1d, 
Jules RENKIN. 

ALBERT. 

.1 

' 11 

' '• 
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MINISTERIE VAN Nl]VERHEID, 

ARBEID EN MAA TSCHAPPELJJKE VOORZORG. 

773 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET Ml.INWEZEN. 

MIJN POLITIE 

Cebruik van springstoffen in de mijnen, 

Aanwerving der schietmeesters. 

Om ze11dbrirf rwn rie fi Ti. 1/ooji11!Jfllie11 r.s -1Je.~t 1111rders d er .li ij11 en 

Brussel, den 29 Maart 1932. 

H eer Ho of dingenieur, 

. T en gevolge v a n verschillende ongevallen in de steen
kolenmij nen voorgekomen, werden er in 1923 talrijke 
opwerpingen gedaan t-egen de wijze van aanwerving der 
schietmeesters . 

H et onderzoek door het Mijnwezen ingesteld ha d bewezen 
dat indien op een algemeene manier de opzichters-schiet
meesters gekozen werde n tusschen de werklieden, die door 
hun verstand, hun graad van ontwikkeling, hun goed gedrag, 
hun ernstig karakter, hun koelbloedigheid, hun ervaring van 
den stiel, erkend waren a is zijnde de meest b evoegde om 
deze betrekking uit te oefenen, er nochtans steenkolenmijnen 
bestonden waar de aanduiding v an zulke agenten niet altijd 
met de vereischte zorg werden gedaan. 

H et vraag$tuk werd aan d e Commissie tot herziening der 
Mijnreglementen voorgelegd en, na onderzoek werd de tekst 
van artikel 1 van het K. B. va n 24 April 1920 op het gebruik 
der springstoffen in de mijnen gewijz igd door het Koninklij k 
Besluit van 7 F ebruari 1924. 

De nieuwe tekst had voor oogmerk de keus der schiet
meesters in strenge grenzen te omvatten e n na uwkeuriger de 
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verantwoordelijkheid der b estuurders-werkleiders m de 
benoeming dezer agen~en te omschrijven. 

Anderzijds, had eenigen tijd van te voren, een onderzoek 
vastgesteld dat het inrichten van het opzicht der werken bij 
het delven der steenga~gen of dwarssteengangen, het delven 
en het inrichten der schachten uitvoering der voorloopige 
werken, door de kolenmijnen aan ondernemers toever
trouwd, g rootelijks te wenschen liet en niet altijd uitsluitelijk, 
volgens de reglementaire voorschriften geschiedde. 

Ter dier gelegenheid werd ook het geval der opzichters
schietmeesters in dergelijke werken gebezigd, onder de oogen 
gezien. 

lk herinner er aan dat in de omzendbrief - Alaemeene 
Directie van het Mijwezen, nr 13 G / 2 360-71 in M

0

ei 1923 
over deze werken, aan al de mijnondernemers gestuurd, de 
hiemavolgende aanduidingen, waarvan niets is te verande
ren werden gegeven. 

1 ° de werken, door de ondernemers in de in werking 
zijnde steenkolenmijnen uitgevoerd, zijn onder het aezaa 
geplaatst van de verantwoordelijken b estuurder, waarv:n, i~ 
artikel 1 van het K. B. van 15 Juli ·19 19, sprake, met dien 
verstande dat de ondernemer of een zijner agenten a is dus
d a nig niet mag worden aangewezen. 

2° Al de agenten met het toezicht dezer werken belast en. 
tusschen deze agenten de opzichters schietmeesters, dienen 
aangeduid door den verantwoordelijken bestuurder onder 
wiens gezag zij zijn- geplaatst. 

D e verantwoordelijkheid van den werkbestuurder in de 
aanduiding d er ? PZichters-schietmeesetrs is aldus klaar om
schreven . 

Op een gegeven oogenblik in 192 4 , bleek h et dat er een 
verslapping ontstaan was in het op zicht d er ondergrondsche 
werken der steenkolenrnijnen, verslapping die waarschijnlijk 
te wijten was aan eene verzwakking der vakkenis der 
opzichters. 

Een daarover gedaan onderzoek bewees dat inderdaad, in 
een groot getal steenkolenmijnen er een vrslapping in het 
toezicht vast te stellen was. 

+ 
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Deze vaststelling gaf aanleiding tot den omzendbrief van 
9 Februari 1925 - Algemeene Directie van het Mijnwezen, 
n r 13 G / 3801-13, die U verzocht werd ter kennis te brengen 
van de steenkolenmijnen van uw a rrondissement en die, ten 
andere werd ingelascht in de Annales des Mines (Jaargang 
1925 - l •tc aflevering). 

Al de maatregelen d ie in dezen omzendbrief werden aan
gewezen om de crisis in het toezicht te verhelpen blijven thans 
nog van werkelijkheid en ik meen ze, aan ·de emstige · aan
dacht te moeten he rinneren va n a llen die in het vraagstuk 
belang stellen. V erschillende va n die maatregelen zijn toe-
passelijk op de opzichters-schietmeesters waarvan de aan
werving in het bijzondere h et voorwerp uitrnaakt van dit 
rondschrijven. 

ln ' verschillende k~lenmijnen liet de aanwerving soms te 
wenschen ·over. Dit ga f aanleiding tot den omzendbrief van 
1 1 J anuari 192 7 - Algemeene Directie van het M ijnwezen, 
nr 13 G / 5048. 

ln dezen omzendbrief heb ik aang~drongen op h et punt, 
dat het van belang was een controle te maken over de toe--

' p assing der bepalingen van ar tik el 1 van het K. B. v a n 
24 April 1920, gewijzigd bij het K . B. van 7 Februari 1924. 
lk heb U v erzocht de lngenieurs - en de afgevaardigden b ij 
het mijntoezicht aan te zetten om, tijde ns hun nazicht in de 
rnijnen de schietmeesters te ondervragen om er zich va n te 
vergewissen of deze a genten er toe bekwaam ware hunne 
opdracht te vervullen onder die verstande dat zoo er w erd 
vastgesteld dat een schietrneester onbekwaam werd b evon, 
den, er proces v erbaal zou worden opgemaakt tegen "den 
persoonverantwoordelijk voor de aanduid ing van den agent 
gedaan ondanks de vermelde reglem en taire voorschriften. 

Om zooveel mogelijk aile misverstand te v ermijden dat 
tusschen de werkbestuurders en de schie trneesters omtrent de 
wijze van aanduiding ka n oprijzen heb ik d en v o lgenden 
rniddel aangewezen. 

Er zou proces verbaal worden opgemaak t omtrent d e 
bekwaamheidsproef a a n dewelke de opzichter-schietmeester 
voor zijne aanduiding werd onderworpen. ln dit proces 
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verbaal waarin uitdrukkelijk d~ maatregelen zouden worden 
omschreven waarop de proef heeft gedragen en dat o ndeT
teeke:nd zou zijn door den bestuurder der werken of zijn 
afgevaardigden en door den schietmeester, zou de eerste beves
tigen, te hebben vastgesteld dat d e tweede de aangehaalde 
maatregelen kent en d e tweede zou verklaren onderricht 
gekregen te hebben in deze m aatregeleen en ze te kennen. 

Op dit voorstel werd de aandacht der ondememers 
getrokken. 

M en zou kunnen meenen d at dit voorstel een gunstig 
onthaal zou verkregen hebben, zelfs een vol akkoord, van a l 
d egenen die belast waren met het aanwijzen der opzichters
schietmeesters. T en rechte kon men hop en dat al de opzich
ters-schietmeesters aan eene erstige . bekwaamheidsproeve 
zo~den worden onderworpen en dat a lzoo de onvoor.ûchtig
he1d en de omregelmatigheden van weaens d eze aaenten 
vastgesteld zich niet meer zouden voordoe~. D eze hoo; werd 
te leur gesteld in dezen zin dat in het vervolg er nog onge 
vallen aan de onv?orzichtigheid of aan onreaelma tia hede n 
do~r de schietmeesters b egaan te wijten, voork~amen "'en dat 
sch1etmeesters werden vervolad weaens t d" n 

o "' , over re 1ngen va 
het reglement op het gebruik van springstoffen in de mijnen. 

Voor dergelijk in gebreke blijven, werd d e vraag gesteld 
om te weten of er aanleiding toe bestond de voorwaarden 
van a anwerving of van benoeming der schietmeesters te wijzi
gen. 

. Na_ overleg met de Algemeene Üpzieners en Hoofd
mgemeurs-Directeurs werd het vraagpunt v l d · a n d C . . er ~ en 1aa r, a 

e omm1ss1e tot herziening der mijnreglementen onder
worpen. 

Het werd niet gepast geacht d 
d h van a an e:n· ondernemer de op rac t te onttrekken zelf d h " · 

geaeven zijnde dat d , e _se ietmeester aan te duiden, 
"' e aanwervmg deze d d 

b est mogelijke voorwaa d k r agenten on er e 
d r en on gewaarb d d d e stipte toepassing d . k" org _wor en oor 

er in wer m ·· d 
ook in verschillende onz db . g ZlJn e voorschriften en 

l en neven aan 
we ke hierboven nog aa h ld geprezen maatregelen, 

· nge aa worden 
ln den schoot d er Co . . · 

mmtSSie steMe men zich 't akkoord 
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op zekere raadgevingen die tijdens het onderzoek werden 
ingegeven raadgevingen d ie ik overneem hierna aanhaal. 

Vooreerst zou het betamen enkel lieden van meer dan 
25 jaar oud, met de b etrekking van schietmees~er te belasten 
die, voor zooveel m ogelijk drager zijn van een d iploma afge
leverd door een nijverheidschool. H et is, ten minste, noodig 
d at deze agenten een zeker lager onderwijs hebben genoten . 

Andere beginselen dan d e vakkenis dienen ook in aan
merkina te k omen in d en keus der schietmeesters, d it zijn de 

0 

zedelijke hoeda nigheden. 

Er werd vastgesteld dat talrijke ongevallen, te wijten aan 
het gebruik van spr ingstoffen, veroorzaakt werden niet door 
mana-el aan het kennis der reglernentaire voorcshriften wegens 
d e s~hietmeesters, maar d oor minachting van deze voorschrif

ten. 
Het is dus belang dat de keus zich ves tigd op kalme, 

b ezadige, en welberandene lieden, m et eenehooge opvatting 
van hun opdrach t, d ie eene stipte nakoming hunner plicht 
plaatsen boven alle a ndere oven-veging en die inzonderheid 
kunnen weerstaan aan d e bekoring de bela nge n der werk
lieden b oven de veiligheid te pla atsen. De b estuurders d er 
werken of hun afgevaa rdigden dienen dus al de inlichtingen 
te vergad eren die hun nut tig kunnen zijn wanneer z ij tot aan
duiding van zulke agenten hebben over te gaan. 

Men heeft ook de aandacht getrokken op het geval van 
schietrneesters die , a lhoewel gestra ft w egens overtred ing der 
reglementaire v oorschriften op het geb ruik van springstoffen 
nochtans wede r ais schietme~ster werden in dienst genomen 
of .die voortgingen m e t de betrekking van schietmeester te 
vervullen . 

Dat is klaarblijkend spijtig . 

Om de aanwerving van schietmeesters, voor d ergelijke 
feiten gestraft te vermijden, kan er v o or de kolenmijnen· geen 
spraak zijn om de eene aan de a ndere d e schietmeesters waar
over zij te k lagen hebben aan te wijzen. 

Maa r d e bestuurders der werken of hun a fgevaardigd en, 
vooraleer tot de aanwerving of tot de b en oem ing van een 
schietmeester over te gaan zouden van den kandidaat v er-

" 
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eischen of zich bij de gemeentebesturen dienen te verschaffen, 
een certificaat van goed gedrag en zeden, met aangeving 
zooals naar gewoonte, van den strafboek van den belang
hebbende. · 

Vooraleer met de betrekking van schietmeester te worden 
belast: zot: ieder werkman een proeftijd dienen te doen van 
t~n mmste zes .dagen. Gedurende dezen proeftijd zou de kan-
d1daat een sch1etmeester vergezellen wiens vakk · d 
l"k . ems en ze e-
11 e hoedamgheden wel bekend ziJ' n en d ' h d k ··k 

d 
. le em e pra tl) 

van en shel zou aanleeren. Na dien pr ft-: ' d d k d' 
d 

oe uJ zou e an 1-
aat den proef onderstaan waarvan sprak . . d d 

b 
. e lS m en omzen -

n ef van 1 1 J anuari 192 7 _ Al . . 
M" 

1 3 
gemeene Dueche v a n het 

lJnwezen, n r G / 5048 hierboven vermeld. 

In al de steenkol · · _ enm11nen zou er een zeker aetal schiet-
meesters m reserve dienen t · · · 0 

Ifd 1 
1 

d e ZlJn, aangeworven volaens de 
ze de rege ~n as e schietmeesters in diens t en die schooolaeld 
zou en gerueten. 0 

Het zijn deze reserveschietmeesters d' 
d b 

le zouden opgeroe-
pen wor en ij afwezigheid der w k l"k h ' 

Maar het · · t er e 11 e se ietmeesters. 
ls me genoeg schietmeest d 

hierboven verm Id . 1. h . ers te noemen na a l e 
e e m lC bn"'en nopen h h bb . 

wonnen, het is ook b 1 b h s en te e en mge-
van e ang un v erkre en k . d 

houden en ze uit te breiden. g enrus te on er-

Onder dit opzicht zou het van 
k 1 h oogst b el'ang .. d t de 

wer e ijke schietmeesters en d . z11n a 
plicht werden f . b'. e reservesch1etmeesters ver-· 

con erenties 11 te wo d' b " l 
maanden door het l 'd d nen le lJ voorbeeld a l e 
gegeven worden e~.den pdersonneel v an de mijn zouden 

en t11 ens ewelken aan d . 
maatreaelen zou w d h . e toe te passen 
k b or en ennnerd en d Il 

en m et de er uit te t kk e ongeva en bespro-
re en gevolgen . 

k
De Commissie tot herziening d 

00 gewezen op het nut van er mijnreglementen heeft 
ters een « handbo k ' ter b eschikking der schietmees-

. e Je van de h ' 
waarm al de realem t . n se ietmeester » te s te llen 
L 

0 en ane voorschrif ten 
eschreven en uitgelegd. zouden worden 

Zulk een handboekje b estond ais d a n niet. 
l\tlaar onla ngs werd d' 1 

le eemte aangevuld . 
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Het Nationaal Mijninstituut heeft een boekje, getiteld 
« Een woordje tot de schietmeesters » uitgegeven d at volledig 
beantwoord aan de uitgedrukte desiderata, aan het te verkrij
gen do.el en dat het wenschelijk is, m de handen van al de 
schie tmeesters te zien. 

Dit zijn, H . H oofdingenieur, de overwegingen waarop ik 
U verzoek op gansch bijzondere manier de aandacht te 
trekken v a n de HH. Bestuurders der werken van · de steen
kolenmijnen van uw arrondissement. 

G ij zult aan d eze HH. herinneren da t gij niet zul~ aarzelen 
vervolgingen in te spannen tegen ieder werkbestuurder, die 
ervan zou laten blijken niet genoegzame waarborgen te 
hebben genomen voor de aanduiding, ware het ook maar van 
één schietmeester en er bijvoegen dat andere m aatregelen 
zouden in aanmerking· kunnen genomen worde n indien er nog 
nalatigheid in de aanduid ing dezer agenten werd vastgesteld . 

Langs een a nder kant, zult g ij aan de lngenieur en aan de 
a fgevaardigden bij het mijntoezicht het verzoek hernieuwen 
d a t U reeds werd gedaan bij bovenvermelde omzendbrief 
van 11 J anuari 192 7 van tijdens hun schouwing d er werken, 
de schietmeestrs te o ndervragen om zich er van te vergewissen 
d a t d eze agenten de bev oegdheid bezitten om de opdracht 
waarmede zij zijn belast te vervullen. 

H . Hi:.YMAN. 


