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AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE VAN ARBEID EN NIJVERHEID 

ALCEMEENE DIRECTIE ~AN HET MIJNWEZEN 

Personeel. 

Afgevaardigden werklieden bij het toezicht 
in de steenkolenmijnen. 

1'Vet lot wi,jzigi11g der wel van 16 A tt.r;ustits 1927, aangaa11de 
de a{.r;evaa1·digden-we1·kliede11 bij het Loe~icht in de steenlwlen
m?j'uen . 

ALBERT, Koning der Belgen, 

A a n a llen , te~enwoordigen en toekomenden, H eil. 

D e Kamers hebben aangeno m en en Wij bekrach tigen het

geen volg t : 

Artike l één. Hieronder volgende bepalingen worden 
gevoegd bij 2° van a rtikel 1 2 der wet van 16 Aug ustus 1927 
tot wijzig ing en aanvulling van de wet van 11 April 1897 
waarbij a fgevaardigden-werklieden bij het toezicht in d e 
steenkolenmijnen worden aangesteld : 

Dit pensioen zal worden vastgeste ld, rekening gehouden 
met de b epalingen voorzien b ij a linea's 2 en 4 van artikel 18, 
maar zonder dat het minimum va n twaalf ja ren dienst zal 
Worden vereischt. 

.. 
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Art. 2. - Deze wet treedt in werking den dag nadien 
hare bekendmaking inden « Moniteur ». 

van 

Kondigen de tegenwoordige wet a f, bevelen 
's Lands zegel bekleed en do or den « Moniteur 
kendgemaakt worde. 

Gegeven te Brussel, den 26 11 April 1933. 

dat zij met 
Belge » be-

ALBERT. 

VAN°S KoNINGs w~:GE: 

De M inister van Arbeici en Ni j\"erheid, 

PH. V AN I SACl\ER. 

Gc:zit'n en met's Lands zegel gezcl gezcgeld , 
De Minister van Justili e . 

P.-E. JAN SON. 
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Stoomtoestellen. 

Stilliggen der stoomtijgen. 

Omzendbrief aan de HH. Hoofdingenieurs-Directeurs 
der Mijnen en aan de HH. Districtslîoofden van den stoomtuig

dienst. 

H . Hoofdingenieur, 

H. Districtshoofd, 

Brussel, den 3Qn Juni 1933. 

D oor een ministerieelen omzendbrief van 6 F ebruari 1 91 9 
werd om reden der bijzondere omstandigheden van dien tijd, 
ontslag verleend van zekere reglementaire voorschriften aan
gaande de maatregelen d ie te treffen zijn ter gelegenheid van 
het weder in gebruik stel'len van stoomketels die meer dan 
twee jaar buiten dienst geweest zijn. 

De crisis, die reeds sedert zoolang aanhoudt, heeft een 
tijdperk doen ontstaan dat, alhoewel het niet gekenmerkt is 
door het aanhoudend, bijna algemeen stilliggen der fabrieken 

zooa>ls dit h et geval was ten tijde van den Ministerieelen om
zendbrief van 6 F ebruari 1 91 9, toch voor gevolg heeft dat 
vele stoomketels buiten dienst gesteld worden. 

D e bepalingen van a rtikels 48, 49 en 5 1 van het reglement 
op d e stoomtuigen voor zooveel zij handelen over de water
proef na stillingen, hebben voor doel de gevaren te voorko
men die kunnen veroorzaakt worden door de beschadigingen 
die de ketels ondergaan tijdens een langdurig stilliggen. 

Deze maatregelen, bijzonderlijk het volledig of gedeelte
lijk ontblooten der vaste kete'Is; laten niet na groote onkosten 

mede te brengen. 

~--... ..-......... ....... ______ .............. ___________________ ~ 
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D e I3estendige raadgevende Commissie voor stoomtuigen 
heeft he t raadzaam geacht de nijveraars in de mogelijkheid 
te ~tellen deze onkosten te vermijden, mits d e noodige maat
regelen getroffen worden om de beschadigingen te voorko
men welke bij de stoomketels tijdens het stilliggen dreigen 
te ontstaan . 

D e Commissie heeft ~ij het volgende voorstel ged aan : 

Voor de va~tgeplaatste ketels, door een d a k va n den in
vloed v a n het weder bevrijd, zal vrijstelling kunnen verleend 
worden van de ontblooting en d e waterproef welke voorge
schreven zijn in geval van een stilliggen van m eer d a n twee 
jaar . 

H et verleenen dier vrijstell'ng hangt af van hn toepassen 
der v o lgende m aatregelen : 

1 ° De nijveraar zal den b evoegd en ambtenaar v a n den 
stoomtuigdienst {Hoofdingenieur-Directeur van het Mijn
arrondissement of Hoofdinspecteur van den Arbeid-Districts
hoofd) verwittigen van het ·stilliggen van den k etel; 

2° Hij zal volgende m aatregelen nem en, ten einde de 
b escha dig ingen te voorkomen : de ketel zal volstrekt gele
digd worden; aile beweeglijke deelen zullen a fgenomen wor
den; d e ketel zal in der wijze gereinigd worden d a t in zijn 
vaste b esta nddeelen, .die niet m e t een metselwerk of om
ldeedsel bedekt zijn, het metaal zièhtbaar gemaakt zij. 

Eindelijk zal de ketel zorgvuldig gedroogd worden o p 
a ile p laatsen en zal geen roesta fzetting in de rook gangen 
gela ten w orden. 

Na voltrokken reiniging mogen d e platen la ngs d en water
kant met minera le teer (met uitsluiting van a ndere produc
ten welke orga nische besta nddeelen kunnen b ev a tten) aan
gestreken worden. Deze teer, op voorha nd doo r verwarming 
goed vloeibaar gem aakt, zal warm met een borstel 1'n , eene 
zoo dunne laag m ogelijk aangestreken worden. 

Het aanstrijken m ag niet gedaan worden op de vuurplaten 
van de kookbuizenketels, op de inwe ndige vuurhaard · 
d b · · en, 1n 

e water. u1zen, o p d e vlampijpen en in het algemeen op aile 
d eelen die onder dienst op een h oogen w a rmteg raad zou~en 
kunnen gebracht worden. 

l 
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G edurende d en tijd van het stilliggen zal eene voort
durende luchtstroo m onderhouden worden zoowel in de rook
gangen ais ]angs den kant waar de keteldeelen in aanraking 

komen met water of stoom . 
Deze Juchtstroom en zullen teweeggebracht worden van 

den eenen kant d oor het openen van aile a fsluitingen en van 
den anderen door het a fnemen van aile beweeglijke deelen 
( deksels van manholen, proppen, enz.) Deze luchtstroomen 

hebben voor doel he t ve;·zamelen vochtigheid te v oorkomen ; 
men zal zorg dragen bij de plaatsen van den luchtintrek 
aeb rand ka lk te leaaen , ten einde d e vochtigheid van d e lucht 
O OO 

op te nemen. 
Men zal vermijden dat vochtig heid d oor lekkage of 

ande~e oorzaken in het metsclwerk of het omkleedsel zou 

ontstaan. 
30 De eigenaar van de n k etel zal in het beg in van het stil

liaen doen vaststellen door een onderzoeker , die d e voor
w:arden vervuld door artikel 65 van het a lgemeen reglement 
op de .stoomtuigen opgelegd , dat de voorzorgsmaatregelen, 
onder 2° aangeduid, genomen werden en dat er geen oorzaak 

van beschadiging bestaat. 
Dit onderzoek zal naderhand hernieuwd worden ieder zes 

maanden. D eze onderzoeken zullen aanlending geven tot h.et 
opmaken van verslagen die door den eigenaar aan den be
voegden ambtenaa r onder 1° vermeld overha ndigd worden 

zullen. 
Ik heb de eer U te berichten dat ik dit voorstel goedkeur 

en U te la ten weten dat in ieder bijzonder geval waa rin d e 
hierboven vermelde maa tregelen genomen werden, g ij , do or 
bijzondere machtiging welke ik U daarover verleen , het 
weder in gebruik stellen na een stilligen v a n meer dan twee 
jaar zult mogen veroorlooven, zonder de. waterproef en het 
gansch of gedeeltelijk ontblooten te v ere1sche n. 

Deze toela ting zal verleend worden op zich va n een getuig
schrift afgegeven door den onderzoeker na een nauwkeurig 
onderzoek gedaa n op het einde va n d e n duur van he t stil
liggen en vaststellende d a t d e ke tel geen b escha digingen 

ondergaan heeft. 

-
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. Voor dit onderzoek zal de o nderzoeker tot geen o n tbloo
tmg van de ketel m oeten la ten overgaan tenz·· h" · 

cl 
. . • IJ IJ vreezen 

zou a t mroestmgen zouden kunnen bestaan. 

In d it geval zal h ij het wegnemen van het metselwerk of 
de andere omkleedsels moeten d oen geschiede 1 
cl cl . n o p een vo -

oen e mtgestrektheid, om het onderzoek t t 1 . cl 
cl 1 d

o oe e aten er 
ee en Je zou den kunnen aana eda a n ZÎJ. n d · · 

. . o oor mroestm g. 
Gehef, H eer Hoofdingenieur, D istrictsh o fd cl h . 

b r . k 0 
' on er avJge 

es 1ssmg ter ennis te brenaen van cl U cl . 
b o e o n erhoonae 

am tenaren en van de nijveraars van b " cl 0 

uw ge Je . 

De 1lfi11iste,. 

P. VAN TSAC;ŒR . 

' 
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MEDISCHE ARBEIDSD I ENST 

Dringende hulpmiddelen. 

Ministerieel besluit dd. 5 Februari 1932 omirent het aannemen 
van de personen belast met het toedienen van eerste hulp. 

De M inister van Nijverheid, Arbeid e n Maatschappelijke 
Voorzorg, 

G elet op artikel 2 A 1 c) en a rtikel 3, Il A, van het konink
lijk beslu it dd. 16 Januari 1932, waarbij de eerste m edische 

0hulpmiddelen in nijverheids- en handelsondernemingen wor
d en voorgeschreven, 

Besluit : 

Artikel één. - ln de ondernemingen waar minstens vij f 
en twintig arbeiders worden te werk gesteld en in de onder
nem ingen die bijzonder gevaar voor zware o ngevallen op
leveren, d ie bij ministerieel besluit zullen worden bepaald, 
maakt het hoofd der onderneming aan den arts-arbeidsop
zienen van zijn omschrijving den naam b ekend van den per
soon , dien hij voor het toedienen der eerste hulpmiddelen 

heeft aangeste ld. 

Art. 2. - De arts-arbeidsopziener vergewist zich van de 
bevoegd heid van den aangestelde om eerste hulpmiddelen 
toe te dienen in afwachting van geneeskundige hulp en in
zonderheid wat betreft het opnemen en verwarmen van een 
gekwetste, het verp laatsen ervan, het verbinden met asep
tische windels, het stremmen van bloeduitstortingen, de te 
verleenen zorgen in geval va n ongemak of ongesteldheid. 

Hij geeft den industrieel eene kaart waarvan het mode} bij 

dit besluit is gevoegd. 
D eze kaart b lijft in bezit van het ondernemingshoofd; ze 

wordt aan den arts-arbeidsopziener teruggezonden, wanneer 
de aangestelde persoon zijn ambt niet meer vervult, tegelijk 


