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sées, il est de la compétence du fonctionnaire chargé de la 
haute surveillance. 

Il convient de remarquer que la distinction à établir entre 
la nature de la surveillanc·e du Bourgmestre et celle du fonction
naire technique découle du texte des articles 26 et 27 ·de !'Ar
rêté royal du 10 août 1933-. 

Au cas où iI aurait des raisons de croire que les conditions 
i:mposées ne sont pas observées, le Bourgmestre aurait à en 
faire part au fonctionnaire technique chargé de la surveillance. 
Celui-ci examinera la qi.:estion, prendra les mesur·es opportunes 
et, au besoin, constatera les contraventions par 'procès-verbal. 

Le Ministre, 

PH. VAN lSACKER. 

.. 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE VAN ARBEID EN NI]VERHEID 

Wijziging aan het kon.inklijk besluit van 20 Februari 1933, 
houdende verordening op de hefwerktuigen. en. kabel
banen in gebru1ik in de nijverheids- en1 handelsonderne
mingen andere dan· ondergrondsche werken betreffend'e 
mijnen, groeven en graverijen. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen 1en ·toekomenden, Heil. 

Herzien Ons besluit van 20 Februari 1933, verordening hou
idende op de hefwerktuige~ en kabelbanen ~n gebruik in de 
nijverheids- ·en handelsonldernemingen andere dans onder
grondsche werken betreff.en'C!e mijnen, groeven e,n graverijen; 

Overwegende dat het behoort de draagwijdte van artikel 13 
van vermeld besluit duidelijker te bepaJ.en voor ~ooveel dit 
artikel betrekking heeft op het periodisch uitgloeien der kettin
gen, haken en .dergelijke tuigen en voor dit artikel e~n meer 
uitdrukkeljjken teks vast te stellen; 

Op de voordracht va,n Onzen Minister van! Arbeid en Nij

verheid, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel 1 . - De tekst val'l! artikel 1 3 van het koninklijk 
besluit van 20 Februari 1933_ is vervang·en door den vol

genden: ' 
Art. 13. - De verscrullende onderdeelen der hefwerktuigen 

dienen in ee.n volmaakteri onderhoudstoestand behouden. 
De kettingen, haken en dergeljjke tuigen henut voor het 

vastma)œn, het opheff en en het vervoeren der lasten dienen 
orgvuldig uitgegloeid; wan'rieer er te vreezen is , om reden 
~amelijk van de hevigheid en den aard van het verrichte werk , 

• 
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<lat de hoedanigheid ~an het metaal ontaardingen mocht heb
ben onder gaan; het uitgloeien geschiedt ook op a~nvraag der 
personen aangesteld voor de onderzoekingen; melding wordt 
gemaakt van de uitgloeiingen i,n den staat waarvan sprake in 
artikel 3 

T enzij bij .toefating verleend door den bevoe d d" . t . g. ·en 1ens , 
mag voor de kettmgen, haken en dergeii1"ke tuige · d" J . . . .. . .. n ,. 1e rege -
matig m d1enst, z11n de t11d beg.repen tusschen t wee opeen-
volgende uitgloeiingen geen twaalf ma and en ove h · "d · . . . rsc nJ eni, 1n 
geval die tmgen v·ervaaTdigd zijn in metaal v h an oogstens 
12 1 /2 mm. dikte, noch vier en twirntig maanden 1·n l · · 

d
. . . . , . geva z11 

vevrvaar· d1gd z.11n m ~etaal van meer dan 12 1 /2 mm. dikte. 
oor ·e tmgen, die slechts zeldzaam in gebru1"k z·· · d · 

d 
· l ·· 11n, ienen 

e mtg oem,ngen slechts te geschieden nadat <lez t · . . e mgen een 
arbe1d verncht hebben welke gelijkwaardig is met d " l 
i .. . ien, we -
Ken ZIJ .verncht .zonden hebben tijdens een regelmatig gebruik 
gedurende twaaif of vier en twintig maanderi voloens de d . . • o on er-
sche1dmg gedaan in vooraf gaande alin.ea . 

In geval de haken e,n dergelijke tuigen zoo ingericht ·· 
d .. b" " h b "k Z!Jn, at z11 IJ et ge rm geen schokken onder gaan of , wanneer 
om reden van de natuur van het gebn~ikte metaal • . , geen ont-
aardmg vailJ de hoe danigheid van het me~aal te . . . . . .. . vreezen 15 , 
z11n de peno.d1sche mtgloen.ngen met vereisoht. 

De :eigenaars van hefto•estellen mogen van v . f d oora oaan e 
be,paling' slechts gebruik maken voor zooveel de d 

0 

k on erzoe er 
waarvan spraak in artikel 14, verklaard heeft in z'" ' . 1Jn rappo·rten, 
<lat de toestellen aan de vere1schten voldoen k h · . . . om rac tens 
voorafgaande ahnea aan de verphchhng der per· d" h · 

. . • . 10 isc e uit-
.gloeungen te ontsnappen en daarb11 dat het met l · · h . ' aa z11n oe-
damghed:en voldoende behouden heeh, zoodat het · I . · od" · u1tg oe1en 
ll'uet no ig is. 

Art. 2. - Onzell' Minister van Arbeid et Nijverh "d . 

d 
· · d " b l · e1 is belast 

met e u1tvoermg van 1t es mt. 

Gegeven te Brussel, den 11" September 1933 
' . 

ALBERT. 
De Minister van .(trbeid en Nijverheid 

Ph. V AN ISACKER . ' 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 
r 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Ministeriëele omzendbrieven en ambtsbrieven 
aangaande de politie der ingedeelde inrichtingen 

. . - . 

' Medewerking (,lm verschillend'e administratieve diensten 

bij het onderzoek der klachten. 

N° 118A/ 1165. 

Brussel, <len 13n No·vember 1931. 

Heer Hoo.fdingenieur-Directeur ,. 

H et onderzoeken der klachten die .in deze laatste t ijden 
voortgebracht weroen, aangaande gansch b1jzonder nadeelige 
uitwerkingen van fabriekuitwasemingen, heeft vastgesteld 
dat het tot nu toe besta.ande gebrek aan coordinatie in de 
tusschenkomst der verscheidene diensten , volgens cle in voege 
zijnde verorderingen met het onderzoeken ch er klachten belast 
schadelijk is voor het goed gevolg .d.ier tusschenkomsten en 
het vaststellen van de juiste maatregelen, die behooren gétrof
fen te worclen om den hinder te verwij.cleren cloor cleze klach-

ten aap.gehaald. 
Oro aan dezen t oestand een einde te stellen, heb ik besloten, 

in overeenkomst met den H eer M:inister ' van Binnelandsche 
Zaken en Volksgezondheid, regelen vast te stellen, aa.ngaancle 
de manier van samenwerken der verschillige. <liensten, te 
weten den technischen dienst ( volgens het geval het mijn
wezen of het arbeidst\)-ezicht) den medischen àrbeidsdienst en 
den dienst der volksgezondheicl. 

H et werd geraadzaa:u geacht deze samenwerking te beper
ken t ot de gevallen die er waarlijk erg uitzien. Deze alleen • 


