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MINISTERIE VAN Nl]VERHEID, MIDDENST AND 

EN BINNENLANDSCHEN HANDEL 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

14 Mei 1934. ,-- Koninklijk besluit. 
Opvorderingen in geval van dringend gevaar in de rnijnen .. -

LEOPOLD III , Kon!ing der Belgen,, 

Aan allen, t.egenwoordigen en toekomende, Heil. 

Gelet op artil<:el 15 van d e w,et dd. 5 Juni 1911, tot aanvul
ling en wijziging der wetten van 21 Aprj} 1810 en 2 Mei 1837 
op de mijnen, groeven en graveriien (art. 76 van de mijnwet); 

Herzien Ons besluit dd. 25 Februari 1925, waarbij artikel 4 
van Ons besluit dd. 5 Mei 1919, houdende algemeene politi,e
verordening op de mijnen, groeven en ondergrondsche grave·
rij,en, gegev.en in uitvoering van voornoemd artikel 15, door 
nieuwe bepa,}ingen wordt vervangen; 

G elet op het advies van d en Mijnraad dd. 20 Maart 1934: 

Overwegende, dat de tusschenkomst van de arrondisse
mentscommissarissen bij de uitvoering van de op~orderingelll 
van aard is een snellere ui.tvoering te v·erzekeren wat betreft 
d e te trefh;n maatregelen ,Ïn gevaf van d ringend gevaar, ' t zij 
ondergronds, ' t zij bovengronds in d e mijnen, groeven en gra-

ven3en; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Nijverheid, Mid
denstand .en Binnenlandschen Handel en Onze M~nister van 
Binnenlandsche .Zaken, 

Wjj hebben besloten enl Wij besluiten : 

ARTIKEL ÉÉN. -' De 2° a1inea van artikel 4 vain Ons besluit 
dd. 5 Mei 1919, gewijzigd bij Ons besluit dd. 25 Februari 1925, 
wordt door volgende bepalingen vervangen : 
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De uitvoering van deze oproepingell! ~ordt door tusschen
komst 't zij van den gouveirneur der prov.incie,, 't zij van den 
arrondissementsoommiss·aris van het distrikt verzekerd; laatst
genoemden zullen al de maatregelen treff en opdat dadelijk zal 
worden ingegrepen ·en te dien einde, zullen ze namelijk over 
de politie en de rijkswacht beschikken. 

. ART. 2. - Onz•en Min.ister van Nijverheid, Middenstand 
1
en 

Bmnenlandschen Handel en Onze Mintister van Binnenland
sche Zaken Z'Îjn belast ieder wat hem betreft, met de uitvoe
ring van dit besluit, dat vigeer•en zal vana.f den dag zijner 
bekendmaking in het Staatsblad. 

·Gegeven te Brussel, den J4n Mei 1934. 

LEOPOLD. 

Van Kon.ingswege : 

De Minister van Nijverheid, Middenstand en BinneT1Jlandschen Hande/, 

F. VAN CAUWELAERT. 

De Minister van Binnenlandsche Za~en, 

HUBERT PIERLOT. 1 • 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN. 

Ministeriëele Omzendbrieven en ambtsbrieven aangaande 
de stoomtuigen en persluchthouders 

Veiligheidscoëfficiënt. · 

2 / B 1866 Dossier 1777. 

Brussel, den 2n Maart 1932. 

Mijne Heeren, 

Bij mijn ambstbrief van 6 Juli 1931, n° 2 / B 1718, heb ik U 
bericht dat, overeenkomstig het advies der Vaste Commissie 
van advies inzake Stoomtoestellen, ik voor de ketels n° ........ . 
en n° ........ ., die gij aan de Société . .. .. . .. .. .. .. .. .. geleverd 
hebt, ge·ene werkingsdrukking boven 36 kg. 5 kon toelaten. 

Gezien de verklaringen door den H . ................. ., uwen 
algemeenen bestuurder gegevien tijdens de laatste zitting der 
Vaste Commissie van advies inzake Stoomtoestellen, op de
welke· hij uitgenoodigd werd, hedt d~ imee:r.derheid dezer 
Comm~ssie zich bij het advies aangesloten <lat het behoort cl;t> 
ketels voor de hij den bouw voorziene hoogste drukking van 
38 kg. 7 aan te nemen, met het voorbehoud ze aan een bijzon
der toezicht te onderwerpen voor wat de langsnaden betreft. 

Deze zullen ter gelegenheid van elken der twee jaarlijksche 
onderzod~en, zoowel het uitwendige (ketel onder stoomdruk
king) ais het !Înwendige, moeten nagezien worden. 

De noodige schikkingen zullen getroff en wor<len opdat dit 
toezicht op doeltreffen<le wijz,e zou kunnen gedaan worden. 


