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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 • 
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:schijnen het samenwerken te vereischen. Het rec'htstreeksch 
samenhandelen der verscheidene, diensten zal dus een tame
lijk buitengewoon karakter behouden. Anders .. ware het te 
vreezen dat men tot eene te groote inwikkeling· zou komen, 
waardoor het snel behandelen der zaken zou belemmerd 
worden. · -

Ten einde de samenwerking der verscheidene diens~en t e 
verwezenlijken bl.nnen de zoo bepaalde grenzen, zal er voor
taan op de hierna aangeduide richtsnoeren dienen gelet te 
worden : 

1° Zooa.ls vroeger z;:il het onderzoek van de vergunnings
aanvragen tot het oprichten van fabrieken gedaan worden 
alleenlijk door de technische diensten van het Ministerie van 
Nijverheid, .Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg , wanneer 
deze vragen betrek hebben op ingedeelde inrichtingen der 
klas A en ·doo·r de technische diensten van hèt Ministerie van 
Binnenlandsche Zaken en Volksgezondheid toen de vragen 
handelen over inrichti:p.gen der klas B . 

N ochtans, voor wat de inrichtinO'en der klas A betreft 
0 • ' 

wanneèr de bewerkingen een buiten gewoon schadelijk karak-
t~r hebben zu~len ten opzichte van den gezondheidstoestand 
bmnen en buiten de te veroorlooven inrichtin O' zoo zal de 
technische dienst van het Minis terie van Arbei(l 1zich wenden 
to~ d~n Medischen Arbeidsdienst ten einde zamen de ver
phchtmgen vast te stelien die op te leO'gen zijn om den 
gezôndheidstoestand te verzekeren. 

0 

2° vVanneer in een in werking· zijnde inrichtina· ernstia·e 
nadeelen voor de gezondheid van het personeel v

0

astO'esteld 
word~n _zullen door de opzieners-geneesheeren va~ den 
.Arbe1dsd1enst., zullen die nadeelen door den dienstoverste van 
den Medische:z: Arbei~sdienst vermeld worde:i bij den b_e
v?egden techmschen dienstoverste. Zoo ook zal de technische1 
dienstoverste .Zich wenden tot den medischen clienstoverste 
v~n den_ ~·bei~ ':an.n eer hij vreezen zal dat eene inwerking 
ZlJnde Il1Jv13rhe1ds1nricht ing er ge nadeelen zou kunnen verooi'
zaken voor de gezondheid van het personeel. 

. De noodige schikk.ingen om aan ·den slechten toestand een 
• emde te stellen zullen bestudeerd worden doo1· cl t a· e -wee ien-
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sten en door den technischen dienst aan . de bevoegde overheid 

voo.ro·esteld worden. 
0 

30 Wanneer de Medische Arbeidsclienst of de Dienst der 
Volksgezondheid kennis hebben zullen dat een in werking 
zijnde inrichting erg nadeel veroorzaa.kt voor de openbare 
O'ezondheicl, zullen de oversten van die dieusten den toestand 
:an den bevoegden technischen dienstoverste bekend maken. ' 
Zoo ook wanneer de t eclmischc dienstoveTSte vreezen zal dat 
èen in werking zijnde inrichting erge gevolgen zou kunnen 
uitoefenen voor de openbare g·ezondheid , ial hij den medi
schen dienstoverste van den Arbeid en den dienstoverste van 
de Volksgezondheid ervan verwittigen. 

Te zamen zullen zij cle maatregelen overwegen die zouden 
aan te bevelen zijn om den slechten toestand te doen ver
dwijnen, desnoods zullen zij gebruik makep. v;:in het labora
torium van den Medischen Arbeidsdienst. 

D e schikkingen, noodig geacht om aan den slechten toe
stand een eincle te stellen, zullen door den techniséhen ·clienst 
a.an de bevoegde overheid voorgesteld worden, 

4° Na verschillige samenwer~ing·en van de verscheiden 
diensten zal de technische dienstoverste in overeenkomst met 
de oversten der betrokken cliensten, een verslag opmaken 
waarin de tusschenkomst en de meclewerkinO' der verscheidene 

. 0 

diensten omschreven worden zal en waarin de vastg'èste!de 

bes
luiten en de genomen beslissino·en t en O'evola·e dier samen-

. tJ 0 I':' 

werking aangecluid worden zullen. · 
Dit verslag, door de ·oversten der verscheidene diensten 

onderteekend; zal tot den Minister van beide betrokken <lepar 
tementen gestuurd worden. Desnoods zal het de t egenstrij 
dige ro.ee·ningen aang:even, in geval overeenstemming niet 
heeft kunnen plaat.s :vrnden. 

N amens den Minister 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen, 

J. LEBACQZ .. 
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Exploit~ie van hoopen afval voorkomende van fabrieken 

en groev.en . 

Nr 17B/ 54. 

Brussel, den 4n J ;i,nuari 19q3 . 

Heer H oofdingenieur, 

Bij uw schrijven dd .... . . ... ..... . . . .. bericht gij mij dat uw 
d~enst toezicht houdt op de ont ginning van een slakkenstort, 
die toebehoord heeft aan eene thans verdwenen fabriek . Gij 
laat opmerken dat gij ertoe gekomen zijt zoo te handelen om, 
reden dat uw Collega van het .Arbeidstoezicht U regelmatig 
de aangiften overmaakte van .:Verkong evallen die deze onder
neming hem Jiet geworden. 

Gij vraagt dat er zou besilst worden in de zaak v;i,n bevoegd
hei·d waarover het hier handelt en dat tezelfder o·ele O'enheid 

' b b 

zou beslist worden welke dienst toezicht moet houden op de 
ondernemingen die hoopen afval, voortkom,ende van de plavei
groeven ontginnen o~ er, bij middel van breekm,olens, ballast 
en steenslag van te maken. 

Ik heb de eer U te berichten dat de ontginning van storten 
van verdwenen metaalfabrieken, en van hoopen afval voort
~omende van verl;i,ten groeven, dient aanschouwd. al~ een 
mgedeelde inrichting die te rangschikken is onder de rubriek 
a Min.erale en plantaardige st offen » (bewaren, behandelerr of 
ver:m,engen in 't grnot van ) kunnende aanleiding geven tot 
stof, rook of schadelijken of hinderlijken reuk. 

H et arbe.id.st-0eziçht is dus met het toezicht op soorgelijke 
onde;rnemingen belast . 

. Zoo de met;i,al fabriek o·f de g roeven die bedoelde stol'ten 
h~eft tot stand gebracht, .nog bestaat, dan dient de ontgin-
1:1.ng van deze storten aanschouwd als een bijtak van de eigen
hJke onderneming, mita deze eigenaar of huurder blijft van 
den grond waarop bedoelde hoopeµ zich bevinden , of eigenaar 
van <leze ho open zelf. 
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I n dit geval moet het toezicht ge];i. ~mden worden door de 
Administratie . die t-Oezicht houdt o'p de metaalfabriek of de 
O'roeve die bedoelde storten tot stand gebracht heeft. 
0 

De Minister ,. 

Ph. V AN ISACKER. 

Steenkolen en erstwasscherijen. 

N" lSB /822. 
Brussel, den 15u November 1933 . 

Heer H oofdingenieur-Directeur, 

Zooals aangeduid in het koninklijk besluit del . 10 Augus
tus 1.1. , aangaande de classificatie der als gevaarlijk, onge
zond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen, zij n de installaties 
voor het sorteeren en wasschen van steenkool , alzook clie voor 
erstwassching en concentratie, voor zooveel die installaties 
O'een deel uitmaken van de rechtstreeksche aanhoorigheclen 
der ~ijnen en graverij ën, gerangschikt onder de inrichtingen 
der eerste klas. Ter ge1egenheid van aanvragen tot ver gun
ning van installaties betrokken o~der cleze rubrieken, moet 
de « Dienst van Waters en Bosschen » geraadpleegd worden 
door den ambtenaar die met het hooger toez~cht belast is . 

Gelief in aanmerking te nemen dat deze r aadpleging ook 
oet O'eschieden t er gelegenheid van het onderzoek van aan

:iften0 betreffende het oprichten van steenkool- of ertswas
; cherijén, die rechtstreekts afhangen van mijnen of grave-

rijen . 
Bedoe1de. raadpleging is echter -0verboding wanneer de 

l
·fte van opricht ing betrekkinœ heeft op een in.stailatie 

aang o 
voor enkel sorteeren zonder wasschen. 

De Minister,. 

Ph. V AN ISACKER. 

• 1 

• 
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Exptoitàtie van een slakkenstort. 

lnrichting nabij . de grens gelegen. 

W 18.A./ 1490 :._ Nr 18B/ 828. 

Brussel, den 5" December 1933. 

Heer Hoofdingenieur-Directeur , 

Bij uw schrijven van . ... .. ... ......... bericht gij mij dat de 
slakkenstort die op belgisch grondgebied gevormd wercl door 
de fabriek ........ ... . ..... . uitgebaat wordt voor de vergfaazcle 
slak , welke behanclelcl wordt in breekmolens tot het bekomen 
-yan ballast ·of gruis . 

Gij vraagt ten eerste of cleze onderneming geen inricht ing 
is die client gerangschikt onder de rubriek « . Minerale en 
plantaardige stoffen (bewaren, behanclelen of vermengen 
in 't groot van) kunnende aanleiding geven tot stof, rook of 
schadelijken of hinderlijken reuk , tw-eecle klas » en of haar 
toezicht onder de bevoegdheid valt van het mijnwezen. 

Ik heb de eer U te berichten dat.. aangezien het verbrijze
len in deze inrichting wordt verricht~ cleze client gerangschikt 
onder de rubriek cc Molens voor het malen, verbrijze~en, 
pletten van verfhout , kiezeL of keisteen, enz., eer'ste klas >>. 

- Wat de kwestie der bevoegdheid betreft, claar het hier eene 
inrichting geldt die in bedrijf g:estelcl wordt cloor de Société 
.. . .. . .......... . . wier inrichtingen in 't algemeen onder het 
toezicht staan van het mijnwezen, moet men dit laatste als 
bevoegd aanzien om op becloekle inrichting toezicht te 
houden . 

Gij vraagt, ten tweede, of ter gelegenheicl van het oprich
ten eener ingedeelde inrichting op vreemcl grondgebied, tegen 
de grens, het behoort tot een aclminist ratief 0~1clerzoek over 
te gaan, tot op ons grondgebiecl. 

Om <leze vraag te beantwoorden moet men uitgaan van de 
overweging dat de ren·elin O' der uito·edeelde inrichtingen 
slechts op de in het land opg~richte inr'ichtingen toepasselijk 

·~ 
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· d t het onderzoek dat hun machtiging· moet vooraf. 
is en a · · ht· ' 1 hts vooro·eschreven is inzooverre het om, innc in-
o·aan, s ec 0 

• a· ht" cl 0 t a· door de belo·ische overheicl ienen gemac ·1g . O'ell o'aa 1e ' . 0 • • 1 
0 0 d·t · · het aann,ehaalcle n·eval niet moet geschieclen, vat Daar i in "' . o d 

· · t ei'ken clat de belo·ische overheclen tot geen on er-
er op e m "' 1 

k Il C
ommodo en incommodo moeten overgaan., ter ge e-

zoe va · .c b · k ·d d , achtin,inn' tot het opnchten van eene .La ne - op o'enhe1 el m 0 0 
0 d O'rondn·ebied teO'en de grens . vreem "' o ' o , 

Indien eene alzo.o gelege'n fabriek zou aanleiding geven tot 
hinder voor de ·inw<mers van ons land, zou alleen de plaatse-
1-'ke o1itie tot een onclerzoek kunnen overgaan, en klachten 
lJ d p 

0
,ebeurliJ.k lanO's cliplomatischen weg kunnen overge-

zou en "' o 

maakt worden. 

In alle geval zijn de technische ambtenaren _v~n het Minis-

t · van NiJ·verheid en .A.rbeid niet bevoegcl om znlk onder-ene . . . . . 
k · t stellen daar ziJ z1ch met te mengen hebben m het zoe in e , . . . 

toezicht op inrichtingen die z1ch op vreemd grongeb1ed be-

vinden. 
Nochtans, indien de plaatselijke politie uwe hulp zou vra-

ter o·eleO'enheid van een onclerzoek omtrent ongemakken 
(J'en, 0 0 cl l f . 1· a· 'Veroorzaakt zouden wor en ( oor eene abnek (le op 
~e cl O'ronclgebiecl gelegen is, en die volgens haren aard te 

v1 eem o • . h · · B 1 · · ht 
Chl.kken is bij de rnnc tmgen waarop m e g1ë toez1c rano'S . 

doo; het roijnweze~ mtgeoefend wordt, zou het behooren 

We roedewerkmg te verleenen. 
h aa1: u 

De Minister, 

Ph. V .A.N IS.A.CKER. 
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Ond'erzoek der aanvragen tot vergunning. 

Medewerking der betrokken diens.ten. 

Nr 18B / 831. 

Brussel., den 13 December 1933 . 

Mijnheer, 

Artikel 8 van het koninklijk besluit dd. 10 .Augustus 1933 
betr effende de Polit ie over de a~s gevaarlijk, ongezoncl en 
hinderlijk ingedeelde inrichting en maakt de sai:ru~nwerking 
der diensten die afhangen van het Ministerie van .Arbeid en 
Nijverheid, en deze die afhangen van l;i.et Ministerie van 
Maatschappelijke Voorzqrg en Volksgezondheicl o·f v;:i,n het 
Ministerie van Landboilw en Middenst and verplichtencl voor 
wat betreft het onderzoek der vergunningsaanvragen aan
gaande zekere ingedeelde inrichtingen , c1ie aangeduid zijn in 
de vierde kolom der 1ijst welke gi;ivoegcl is bij het koninklijk 
besluit van denzelfden datum betreffende de classificatie der 
ingeeelde inrich tingen , lijst welke gewijzigcl 

/ 
werd bij k o

ninklijk besluit dd. 15 Oktober 1933 . 
De aldus opgelegde verplichting moet nochtans niet te 

streng opgevat worden . Namelijk, wanneer een ontworpen 
inrichting klaarblijkelijk, om reden onder andere v~n hare ' 
lig0'1"n 0' O'een belano·en .. die met de diensten van het Minis-o 01 0 b ' 

terie van Landbouw in verband staan, kan benadeelingen, zal 
het niet noodig zijn deze d iensten te raadplegen . 

De samenwerking van de ambtenaren der verscheidene 
diensten aldus ingerich t voor het onderzoek d er aa.nvragen 
tot vergunning van ingedeelde inrichtingen, heeft als weerga 
het samenwerken der zelfde diensten ter gelegenheid van het 
onderzoek der k lachten waartoe de uitbating· <lier inrichtin
gen aanlei·ding geeft . 

Voor wat deze laatste samenwerking . betreft , werd raacL 
zaam O'each t ze slechts voor te schrijven voor de gevallen die 
waarlijk als erg voorkomen en ze verder niet te beperken tot 
ettelijke klassen van op voorhand aangeduid e inrichtingen. 
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Bij fet uitoefenen hunner samenwerking, zullen de ver
scheidene diensten handelen volgens de hierna aangeduide 
richtsnoeren : 

i o W anneer in een in werking zijnde inrichting ,. cle ambte
naren die met het hoo-ger toezicht belast zi jn, het bestaan 
v~ststellen of ernstig vreezen van ergen hinder voor de ge
zonsheid van het personeel of van het publiek of het t ot stanr1 
koroen van een toestand die erg schade1ijk zou kunnen zijn 
voor de gewassefü het vee of de visschen, zullen zij , volgens 
de gevallen, de ambtenaren van het Medisch Arbeidstoezicht, 
van den Gezondheisdienst of den L~nbouw verwi ttigen. 

De roaatregelen die zouden noodig· zijn om den t oestand 
te verhelpen, zullen gemeenschappelijk onderzocht worclen· 
door de vers·chei<lene betrokken diensten en door den dienst 
die met het h ooger toezicht pe"iast is, aan de bevoegcle over
heid voorgesteld worden. 

2° Wederkeerig wanneer de ambtenaren .van den Medischen 
.Arbeidsdienst die van de Volksgezondheid of die van den 
Landwouw ergen hinder zullen bemerken, onclerscheiclenlijk 
voor de gezondheid van de werkiieden of van het publiek of 
eenen t oestand bevinden d ie erg schadelijk is voor d e gewas
sen, het vee of de visschen zullen. zij het hoofd van den 
te~hnischen dienst ervan verwittigen en zullen hem hunne 
roedewerking verleenen zooals aangeduid is onder 1°. 

Ten einde ·den oorsprong van de vastgestekle schade te 
bevinden en de middelen te ontekken om a~n die sch ade een 
éinde te stellen, zullen de met het h ooger toezich t ·belaste 
a:rnbtenaren de roedehulp mogen vragen· van het labor atoriui:.\l 
van den :Meclischen Arbeiclsdienst. 

3o Na de verschille~de samenwerkingen van verscheidene 
diensten ter g~leg~mheid van hinder t ijdens de uitbating van 
· D'ecleelde innchtmgen ontstaa.u zal het hoofd van den tech-
1n o · l d ·scheii dienst, m over eg met de hoofden van de an ere be-
ni · 1 · cl h t rokken diensten-, een vers ag opmaken, waann . e tusse en-
korost en ,de samenwerking der verscheidene diensten om
schreven en de gem,a~kte gevolgtrekkingen en de genomen 

· i· ssinD'en gearr esteerd worden . bes 1 o 
Dit verslag, na onderteekening door de hoof.clen der ver-
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schillende betrokken diensten, zaf overg emaakt worden aan 
den Minister van ieder der belanghebbende depar tementen . 
Dit verslag zal te tegenstrij clige meningen meclecleelen in 
geval van gemis aan -0vereenstemmnig. 

De Minister1 

Ph. V AN ISACKER. 

Periodische ontledingen van de verspreide gassen, en rooken. 

N' 18B / 832. 
Brussel ., den 13n December 1933. 

Mijnheer, de Hoofdingenieur-Directeur , 
Mijnheer de Hoofdinspecteur-Directeur, 

De feiten voorgevallen in December 1930 in de Maasvallei 
hebben op een gansch bijzondere wijze de aand~wht getrok
ken op de u itwassemingen van verscheiden aard welke som
mige n ijverheidsinrichtîngen in den dampkring verspreiden. 

De ondernomen navorschingen hebben doen uitschijnen 
van welk buite·n O'ewoon gewicht het is zoo nauwkeurig moge
lijk te weten welke .de samenstel~ing en de hoev~elheid is d~r 
min 0 p. meer giftige gassen de m :den dampkn~g vers.~reid. 
worden ten gevolge v:;i.n de bewerkmgen welke lil de lllJVer
heiclsinrich tingen plaats vin<len. 

Krachtens de vigeerende reglementeering (koninklijk be
sluit van 12 Maart 1925) wo:rdt de hoeveelheid zwavelbevat
tende o'asvormiO'e samenstellingen welke zich bevinclen in de 
O'assen ° of den ° rook der zinkfabrieken, vastgestelcl telken 
~ale clat de met het toezicht belaste ambtenaar het eischt. 

. Benevens de zwavelhoudencle samenstellingen bevinclen 
zich in den rook en cle afvalgassen niet .zelclen, anclere produk
ten die gevaarlijk zijn kunnen voor het personeel en ergen 
hin<ler kunnen teweegbrengen voor de buren; dit is het geval 
voor zekere metaaloxyden en verscheidene gassen zooals 

. ~ 

1 
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fluoorw aterstofzuur, zoutzuur, samenstellingen van stiks tof , 
kooloxyde, enz .. 

Opda,t de Administratie regelmatig ingelicht zijn zou no
pens de schadelijke gasvormige uitwassemingen en ti j<lig de 
noodige voorbehoedsmaatregelen zou kunnen treffen, behoort · 
het, in de toekomst ter gelegenheid van het · behancl'elen van 
vergunningsaanvragen indien mocht te vreezen zijn om reclen 
van den aard der inclushiëele bewerkingen, clat de verspreide 
gassen en rooken aanzienlijke hoeveelheden voor de men
schen, clieren en gewassen schade:i.ijke proclucten zouden kun
nen bevatten .- aan de Bestenclige Deputaties voor te stellen 
een voorwaar·cle op te leggen vol_tl'ens dewelke perioclische 
ontleclingen van gassen zouclen clienen plaats te grijpen. 

De alclus· opgelegcle voorwaarcle client cle verp~ichting mee 
te brengen om in en ,specinal claartoe bestemcl register cle 
uitslagen <lier ontleclingen neer te schrijven, en de verbin
tenis van den met het hooger toezicht belasten ambtenaar 
toe te laten bedoelde o:ritleding'en te volgen; ·dit register zal 
aan verme'i cle ambtenaar op elk verzoek dienen voorgelegd. 

Om de tijdspanne te bepalen na dewelke de ontleclino·en 
' b 

zullen moeten herbegonnen worclen, zal natuurlijk rekening 
te houclen zijn met den graad 'van schaclelijkheicl der produk
ten die in de verspreicle gassen en rooken zouden vervat zijn, 
met de hoeveelheid dier uitwassemingen alsook met andere 
omstandigbeclen, nam,elijk bijzonderheden eigen aan de :iig
cri' nO' zooals den aard ·der omo'eYino' de o'eschiktheid welke 
O o1 0 OJ b 

in de str eek bestaat tot het spoe<lig uiteendrijven der uitwas-
semingen, enz . 

Ver der behoort het U te onderzoken of, onder de th ans in 
werking zijnde inrichtingen, er zich bevin<len die schijnen 
bijzonderlijk ongezoncl of hinderlijk te zijn om reden der 
verspreide· gassen of rooken en in clit g~eval , bij toepassing 
van ar tikel · 14 van het koninklijk besluit del . 10 Augustus 
1933 betreffen.de de politie over de ingedeelde inrichtingen, 
an ~le betrokken Bestendige Deputatie voor te stellen dat de 

:erplichting zo.u o~gelegcl worden van perioclische ontledin
o· n van de verspreide gassen en rooken. 
0 e Teuslotte verzoek ik U onder de voorwaarden die dienen 
opgenomen in de vergunningsbesluiten betreffende nieuwe 
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bedrijven o.f belangrijke uitbreidingen van bestaande be
drijven, de inlassching voor t e stellen van een beschikking 
waarbij de nijveraars verplicht zi jn , v66r het in werking 
bre.ngen dier inrichtingen; U de berekening der t e verwach
t en uitwassemingen voor te leggen en de hoeveelheid der 
uitwassemingen vast te stellen telken male dat de bevoegde 
technische ambtenaar zulks vereischt en namelijk v66r het 
afleveren van het proces-verbaal , wa;a,rbij vastgesteld wordt 
dat aan de door het vergunningsbesluit opgelegde verplich
tingen werd voldaan. 

De Minister; 
Ph. V AN ISACKER. 

Stoomketels met kunstmati'ge •trekïnrichting. 
Verontreiniging der lucht. 

\ 

Nr 2B/ 2287. 
Brussel , den 30n December 1933 . 

Heer H oofdingenieur-Directeur, 

Bij uw schrijven van .. ... . ... . . . · · · · . . stelt gij de vraag of 
het feit d;:i.t bi j bijstaande stoomketels m,echanische roosters 
en kun.stmatige t rekinrichtingen , aangebracht worden, moet 
aanzien zijn als eene belangri jke wijziging, welke de toepas
sing eischt van art ikel 14

1 

van de · verordening van 28 Maart 
1919 en een hernieuwing der vergunning vergt. 

In uw verslag :van . . .. .. .. .. . ... .... aari.gaande deze zaak, laat 
gij opmerken ·dat volgens. het koninklijk besluit van 13 Okto
ber 1933, aangaande de nomenclatuur der als gevaarli jk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen., de stoomke
tels met kunstmatige trekinrich ting gerangschikt zijn onder 
een bijzondere rubriek , volgens welke, t er g elegenheid van 
het behandelen der vergunningsaanvragen raadplegingen van 
andere diensten moeten geschieden, hetgeen niet vereischt 
wordt voor stoomketels met gewonen vuurhaard. 
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Zooals gij het laat opmerken in dit verslag kan het vervan
gen v;:i.n een gewonen vuurhaard door een haard met kunst
matige trek~nrichting, in zeker gevallen, de oorsprong zijn 
van ergen hmder voor de bmirt, zoodat eene bestuurlijke tus
schenkomst nut tig zijn kan om, viiegasvangers, onderzoekin
gen der rookgassen, enz. voor t e schrijven. 

H et schijnt in de meeste gevallen buiten twijfel dat het 
nuttig is den nieuwen toestand te onderzoeken welke voort
spruit uit het vervangen van een gewonen ketelvuurhaard 
door een haard met kunstmatige t rekinrichting . Zoo st.aat 
het ook in geval de verandering- bestaat in het opricht en van 
een met poederkool gestookt en vuurha;a,rd. 

Het zou niet onlogisch zijn te beweren dat het aan œeduid 
• • t> 

is de hermeuwmg der vergunningsaanvraag te eischen van 
zoohaast een stooroketel veranderingen ondergaat waaruit 
volgt dat het behandelen der vergunningsaanvraag aan eene 
streng ere regeling onderworpen is. 

Ik ben n-0chtans van meening <lat voor het œeval der hoo
gergemelde vuurhaardswijzigingen). het niet : oodiœ is deze 
ingewikkelde proceduur op t e leggen, daar zij niet o~ontbeer
lijk is om de belangen van het publiek t e vrijwaren. 

In vermelde gevallen .behoort het toepassing te doen van 
artikel 1'l van het komnklijk . besluit van 28 Ma;a,rt 1919, 
krachtens hetwelk de Bestendige Deputa,tie van den Provin
cialen Raad het recht heeft ten alle tijde het o·ebruik van 
stoomketeis afhankelijk t e mali:en van het naleve

0

n van bepa
lingen , die zouden noo~ig geacht zijn in het belang van de 
veiligheid , de gezondhe1d en het g emak van het pub1iek. 

Ten einde de belangen _ van het publiek te vrijwaren is het 
noodiœ dat de met het toezicht belaste ambtenare de verm,elde 

t:I •• • • • 

vuur h;:i.ardswrJZigmg:n met onopgemerkt laten geschieden. 
Zij roog en in deze aangelegenheid hunne tusschenk-0mst niet 
beperken tot de gevallen die hun ter kennis gebracht worden 
'aoor cle' klachten welke door de uitgevoerde wijziging en te-

ee O' o·ebracht worden. 
W ot> 

I ntegendeel moet hun hand elen een voorbehoedend karak-
ter dragen . Ten eind~. deze voorbehoedende werking van hun 
toezicht te verwezenl: Jken zullen de ambtenaren , die met het 
toezicht der st oomtmgen . belast zijn, er op letten dat zij bij 
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hunne bezichtigingen de soort van vuurhaard welke bij de 
sto"omketels b estaat opnemen en ervan me1ding cloen in de 
beschrijvende bladen. 

Tij-dens hunne navolgende bezichtigingen zullen zij nagaa:q 
of een gewone vuurhaard niet verandercl werd in · een met 
kunstmatige t rekinricht ing of een die met poederkool ge
stookt wordt. Zoo zulks geschiecl is , zullen zij U onverwij ld 
de uitgevoerde veranderingen bekencl Il\aken. Zoo verwittio·cl 
in geval gi'j h et niet reecls waar t op een andere manier. z~1lt 
gij den nieuwen toestand onclerzoeken voor wat betreft het 
vermeerderen van d en hincler en gij zult oordeelen of het 
behoort aan de Bestendige Deputatie voor te ste1len nieuw 
voorwaarden bij besluit op te leggen. 

Aan gaande deze voorwaarden zult gij de opmerkin~en van 
den Gezondheidsdienst en van ·den Meaischen Arbeidsdienst 
moeten inwinnen 

De Minister, 

Ph. VAN ISACKER. 

Loozing van afvalwaters door middel van1 zinkpurtten. 

Nr 18B/ 900. 
Brussel , den 9" November 1934. 

H eer Hoofdingenieur, 

Mij.ne aandach t werd onlangs . gevestigd op de maatrege
len die het zou behooren te t reffen om te vermijden dat cle 
loozing, ii1 ·den ondergr ond van nijverheids-afvalwaters cloor 
miel.del van zinkputten en diepe putten, het ond ergro~dsche 
water zou besmetten. 

Opclat zulkdan~ge maatregelen met . zaakkennis bepaal~l 
zouden worden d1enen deze, in elk bijzonder O'eval eû'r ond 

. l ' h . cl . b t kk . t:l ' g 
0 

op m ic tmgen ie e re · mg hebben op de waterlagen., den 
loop van cle ondergronclsch e waters en ·de omsta a· h cl , n ig e en 
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die de besmettiug der ondergrondsche waters kunnen beïn

vloeden. 
Gelieve, bijgevolg , in de toekomst, elke machtio·ino·saan-. 0 0 

vraag, strekende tot het oprichten van zinkputten en diepe 
putten, die U zou onderworpen worden krachfen.s de voor
schriften van artikel 7 van het koninklijk besluit van 10 .A.u
gustus 1933, · op de ingecleelde inrichtingen, over te maken 
aan den .A.aràk~digen Dienst van den Staat.; Jubelpark, 2, 
te Brussel, en in uw verslag aan d en Gouverneur het advies 
van bewusten Dienst in aanmerking te nemen. 

N amens den Minister : 

De Directeur Genera;:i,l van het Mijnwezen, 

G. RA.VEN. 

Proces-verbaal van in werking stellïng 

en 

bestend'ig toezicht door deni Burgemeester u1îtgeoefend. 

N" 18B/ 861. 
Brussel, den 2611 N o·vember 1934. 

Heer Gouverneur 
' 

Ik ben in bezit van uw schrijven van .. . .... ........ .. . aan-
gaande de aanvraag: . waarbij de Heer Hoofdingenieur-Direc
teur van de ... . · · MiJnarrondissement aandringt opdat veran
deringen zou~en gebracht worden aan het besluit der Besten
dio·e Deputatie vail 8 Maart 1933, betreffencle de inrichting 

0 • ' t' van de Soc1e e ........ .. ...... . ·. 
Uit uw schrijven volgt clat in haar besluit en de Bestendige 

Deputatie altijd ontheffing . ver~~end heeft van de bepaling 
an ar t ikel 12 van h et komnkhJk besluit van 15 Mei 1923 

v . ande het opmaken van een proces-verbaal van in wer-
aanga · · -
king stelling, tenz1J wanneer cle technische ambtenaar in 

• 
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zijn verslag uitdrukkelijk bepaald had dat becloelcl proces
verbaal moest opgemaakt worclen. 

Zulke h andelwijze kan ertoe leiden de opvatting te doen . 
'heerschen dat het opmaken van dat proces-verbaal slechts bij 
uitzondering moet geschieden en kan voor g~volg hebben dat 
de ontheffing der verplichting opgelegd aangaande het opma
ken van het proces-verbaal van in werking stelling, in plaats 
van een uifaondering te blijven . de regel wordt. Zoo is het 
oo.k het geval geweest in zekere provinciën., zoodat de Hoo
gere Overheid genoodzaakt geweest is er strenger op de ·dui
den <lat de ontheffing van het opmaken v;:i,n het proces
verbaal van in werking stelling slechts bij uitzondering mag 
geschieden. Zoo werd de tekst van artikel 12 van het konink
lijk besluit van 15 Mei 1923 vervangen door dieu van artikel 
dertien van het koninklijk besluit van 10 Augustus 1933. 

Ik verzoek U dus , Heer Gouverneur, te willen in aanmer
king nemen dat in geval de technische ambtenaar die met 
het toezicht belast is, in zijn verslag niet uitdrukke~ijk ver
meldt dat ontheffing mag verleend worden van het opmaken 
van het proces-verbaal van in werking stelling, cle Bestendige 
Deputatie zou handç·k n tegcn de bedoeling der Hoogere Over-
heid zoo zij die ontheffing verleende. -

Zulke ontheffing is ten andere geheel uitg·es~oten voor de 
imichtingen wier vergunning moet voorafgegaan worden van 
de raadpleging van een der diensten die vermeld zijn in de 
vier<le kolom van de namenlijst welke gevoeg is bij het ko
ninklijk besluit houende classificatie der ingedeelde inrich
tingen. 

W at artike~ 4 aangaat van het besluit van 8 Maart ;1933 
der Bestendige Deputatie, blijf ik bij de meening d;:i.t het 
kan aanleiding geven tot misverstand bij de gemeente over
heid aano·aancle hare bevoegclheid. 

t:> 

Dit artikel bepaalt dat zoodra de inrichting in werking zal 
O'esteld ziJ"n daarvan kennis zal · gegeven worden aan den 
t:> ' 
Heer Burgemeester der plaats,_ opdat deze er zich zou kun-
nen van vergewissen dat al de opgelegde voorwaanlen stipt 
nageleefd zijn. 

Desaangaande dient opgemerkt dat de Burgemeester niet 
gemachtigd is na te gaan of de opgelegde verplichtingen 
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naO'eleefd zijn; het bestendi00 · toezicht waarmee de Buro·e-
o 0 

meester belast is, bestaat hierin dat hij ervoor zorgen moet 
dat al de deelen van ingedeelde inrichtingen van een vergun
ning genieten en dat er geen uitbreiding~n of veranderingen 
die den aard der inrichting zouden veranderen tot stand ge
bracht worden zonder regelmatige vergunnl.ng . 

W at betreft de zoÎ'g voor het naleven der opgelegde ver
plichtingen, die valt onder de bevoegdheid van den ambtenaar 
die met het hooger toezicht belast is. 

Er client opgemerkt <lat deze onderscheiding tusschen den 
aard van het toezicht van den Burgemeester en van dat van 
den technischen ambtenaar voortvloeit uit den tekst van. arti
kel 26 en 27 van het koninklijk besluit van 10 Augustus 1933. 

In geval hij reden heeft om te denken <lat die verplichtin
gen niet nageleefd worden, heeft hij daarvan mededeeling 'te 
doen aan den technischen ambtenaar van den toezichtsdienst. 
Deze zal de zaak nader -0nderzoeken, de behoorlijke maatre
gelen treffen en desnoods de overtreclingen per proces-verbaal 
vaststellen. 

De Minister, 

Ph. VAN ISACKER. 


