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. « Binnen de maand van de uitspraak der b i · · d d · es iss1no· van 
e eputahe van den provincieraad mo oen d · 

0 

1 
. . ' o e inspecteur-

generaa van het m1Jnwezen en de verschillend b 1 h b b d b . . e e ang e -
~n en, eroep aan teekenen b1J den Minis ter E 
l h z k . a· d . . van cono-m sc e a en, in ien e beshss1n0' 't ZÎJ. een wet 't .. 

k · kl' "k · 0 ZlJ een onm IJ besiu1t, ' t zij een cloor de wet op 1 'd · · · 1 b 1 · ge eg mm1ste 
nee es mt schendt. De Minister doet uit k -. d . . spraa ~ na het acl-
vies van en M1Jnraad te hebben ingewonnen. » 

Art. 2. ~ Onze Minister van Economische z k · 
met de uitvoering van dit besluit. a en is belast 

Gegeven te Brussel, den 28° F ebruari 1935. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De Minisler van E . conom1sche Zal{en , 

Ph. "f AN lSAOKER 

• 

i 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE. VOORZ.ORG 

27. Februari, 1935. Koninklijk besluit tot wijziging van 
artikel één van het koninklijk beslu:it dd. 17 Januari 1931, 
houdende bepalîng der voorwaarden, waaraan moeten. be· 
antwoorden de recipienten bestemd tot het inhouden· van 
vloeibaar ·gemaakt, samengeperst of opgelost gas. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heit 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 Augustus 1933 om
trent de politie op de als gevaarlijk, ongezond of hin~erlijk 
ingedeelde inrichtingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 15 October 11933 waar
bij onder bedoelde inrichtingen worden ingedee1d de werk
huizen wa.ar gassen worden 8amengeperst, alsmede de opslag
ruimte voor vaten met samengeperst, vloeibaar gemaakt of 
in oplossing gehouden gas onder drukking van meer dan 
één kilogram op den vierkanten centime.ter; 

Herzien het koninklijk besluit van 17 J anuari 1931 tot 
bepaling der voorwaarden warvan mefeten beantwoorden de 
recipienten bestemd tot h:t inhouden van vloeibaar gemaakt, 
sa.mengeperst of opgelost gas ; 

Overwegende dat de ondervinding van de noodzakelijkheid 
heeft l~ten _blijken de gassen, waarop bedoelde regeli~g van 
toepassmg l.S, nauwkeurig aan te duiden en d;:i.t het d1envol
gens noodig is artikel één van bovenvermeld koninklijk be
sluit dd. 17 J anuari 1931 te wijzige'n; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van Arbeid en So
ciale Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

.Artikel één. ~ Artikel één van het koninklijk besluit dd. 
17 Januari 11931 tot bepaiing der voorwaarden, waaraan moe-
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ten bean.twoorden de recipient~n, bestemd tot het 
van vloe1baar gemaakt samen <Yeperst of o , l 
gewijzigd als volgt : ' 0 pge ost 

inhouden 
gas wordt 

« Artikel één. De bepalinO'en van dit b 1 ' t .. 
• t:> es Ul ZIJn V t passmg op de ee~ der onder artikel 8 an oe-

inh d d . . aangegeven O' ou en e verplaatsbare rec1pienten ' t . . d oassen 
den, ben ut of in dep· ot gehouden m' 'd zlIJ eze gevuld wor-

d . e a s "'eva l' 'k zon of hmderlijk ingedeelde inric'htingen. "' ar IJ -, onge-

. Ârt. 2. - Onze Minister van Arbeid en 
is belast met de uitvoering van <lit besluit. Sociale Voorzorg 

Gegeven t e Brussel, den 27n Februari 1935. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 
D e Minis ter van A rb • · 1 · 

~ • c: en Sociale î' 
E. RUBBENS. oo1·zory , 

• 

t 

• 
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27 Februari 1935. ~ Koninklijk besluit tot vaststelling van 
een eenig model van register, in uitvoering der bepalingen 
van arrtikel 16 der wet op de>n vrouwen- en kinderenarbeid, 
van artikel 12 dnr wet op de werkpl~atsverordeningen. en 
van artikel 14 van het koninklijk besluit dd. 15 Mei 1931, . 
gegeven bij toepassing der wet dd. 14 Juli 1930 op de ver
zekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtïjdigen dood. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Âan allen, t egenwoordigen en toekomenden , H eil. 

Gelet op artikel 16, 1° en 4° alinea's der wet op den vrou
we·n- en kinderena:rbeid; 

Gelet op artikel 17 derzelf de wet ; 

Gelet op artik~Ï- 12 der wet dd. 15 Juni 1896 op de werk
piaatsverordeningen; 

Gelet op artikel 14 van het :koninklijk besluit dd. 15 Mei 
1931 gegeven in uitvoering der wet dd. 14 Juli 1930, op de 
verzekering tegen de g eldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtijdigen dood; 

Overwegencle dat de onclervinding op de noodzakelijkheid • 
heeft gewezen, d en bij artikel 12 der wet dd. 15 Juni 1896 
op de werkplaatsverordeningen voorzienen staat van het per
soneel aan te vullen door de aangifte van de nationaliteit 

. der leden van het. p~rsoneel alsmede van den aard der ver
richte bezigheden · <lat het naar aanleiding daarvan gepast 
lijkt daarenboven' aan de . bedrijfshoofden meer gemak te 
verschaffen bij het naleven van de controlemaatregelen hun 
opgelegd bij de regelinO' omtrent de verzekering tegen de 
geldelijke gevolg en van ~uderdom en vroegtijdig en dood. 

? verwegende dat het, gelijk vroeger, noodig is, eenvoudig
heidshalve, in een enkele tabel samen te vatten, de bij arti
kel 16, alinea 1, der _wet op den vrouwen- en kinderenarbeid 
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voorgeschreven aangiften met deze
1 

welke thans dienen ge
d!tan op den ·bij artikel 112 der wet dd. 15 Juni 1896 voor
zienen staat van het personeel ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en So
ciale V oorzorg, 

Wij hebben besJ.oten en W ij besluiten : 

Artikel één. - De inschrijvingsregisters, onderscheiden
lijk voorgeschreven bij artikel 16, 4° alinea, der wet op den 
vrouwen- en kinderenarbeid1 bij ariikel 12 der wet dd. 
15 Juni 1896 en bij artikel 14 van het koninklijk besiuit dd. 
15 Mei 1931 dienen, overeenkomstig bijgaand model, in een 
eenigen staat samengeyat. 

Art. 2. - Artikel 2 van het koninklijk besluit dd. 15 Sep
tember 1919 wordt ingetrokken. 

Art. 3. - Onze Ministei: van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is beiast met de uitvoering van dit besluit: 

Gegeven te Brussel, den 27n Februari 1935. 

L EOPOLD. 

Van Koningswege : 

D e Minisler van A rbeid en Sociale V oorzorg. 

E . RUBBENS. 
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18 Maart 1935. - Koninklijk hesluit waarbij speciale maat
regelen worden voorgeschreven voo1· de fabrieken van s:(een
koolbriketten, tl:eerdistilleerderijen, fabrieken tot bewerking 
van producten van kolen en fabrieken1 van geteerd karton·. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoord igen en toekomenden , H eil. 

Gelet op het koninklijk besluit, dd . 10' Augustus 1933, 
omtrent de politie over de als gevaarlijk , ongezond of 
hinder:ijke ingedeelde inrichtingen; 

Gelet op het koninklijk besluit, del. 15 October 1933 waar
bij, oncler soortgelijke inrichtingen, cle vol gende nijv~rheclen 
worden gerangschikt : kunstmatige brandstoffen, steenkool
briket t en , briketten , stukko~en (fabricage van ) ; "'as (fa
bricage van ) cloor distillatie in gesloten vaten ; tee; (fabri
cage en distiliatie van) ; ;:i,ardpek (hersmelting en hermen
ging van); 

Overwegende dat de ondervinding de noodzakelijkheid 
. heeft bewezen, bij alg emeen reglement, in bovenbedo lde 

nijverheclen, maatregelen voor te schrijven, met het doe~ :ae 
gezondheid van de arbeiders beter te beschermen. 

Op de voordracht van Onzen' Minister van Arbeid en So
ciale Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. ,___ De voorschriften van dit besluit zijn toe
passelijk op de fabrieken van ste~nkoolbriketten, teerdistil
leerde:rijen, fabrieken tot bewerkmg van bijproducten van 
kolen en fabrieken v;:i,n get eerd karton. 

Maatregelen door de bedrijfshoofden in acht te nemen. 

Art. 2. - In de bij artikel één bedoelde ondernemingen 
dienen stortbaden ter beschikking gesteld van de werkliede~ 
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of werkvrouwen aanO'esteld om teer en harpuis te bewerken 
' b 

of die aan het stof van deze laatste lichamen zijn bfootge-
steld. 

De stortbaden dienen aan de volgende vereischten te 
beantwoorden: 

De stortbaden worden aangelegd in afzonderlijke kamert
jes, waaraan een kleedkamertje paaH. 

Er z;:i,l één badkamertje zijn per vijf werklieden, bedoeld 
bij alinea 1 van artikel 2. 

De loka1en, die tot waschplaats zijn ingericht, moeten van 
een goede ventilatie voorzien zijn en behoorlijk verlucht en 
verlicht. Er dienen schikkino·en o·et roffen opdat de perso-

b b ' 

nen, ~ie van <leze plaatsen o·ebruik maken; aan geen shade-
lijke tochten zijn bioot gest~ld. 

De bevloeringen van deze lokalen zullen waterdicht w.or
den gemaakt; zij zullen derwijze zijn aange1egd, dat de wa
ter gemakkelijk kunne weo·vloeien na;:tr d~ mondingen van 
de geleidingen, bestemd 0~ hun afvoer te verzekeren . Deze 
gleidi.ngen_. moeten gansch ·overdekt en van stankaf~luiters 
voo·rzien ZIJn. 

De muren moeten effen vlakken hebben, zoodat h et .stof 
er niet kan blijven aankleven ; zij zullen geregeld, volgens 
de omstandigheden, afgeborsteld, gewit of geverfd worden. 

In elk badkamertje zal maar één stortbad zijn ; d e scheids
wanden, welke minstens. 1 m. 90 hoogte moeten hebben, 
zullen aan de volgende vereischten voldoen : ondoorschij
nencl zijn, waterdicht en zoo effe~ mogelijk. Deze badka
mert jes, waarvan de afmetino:en minsten 1 meter op 1 m . 25 
beclragen, moeten clo~r een b metalen deur zijn af geslot en, 
zooclat de persoon, die het kamertje gebruikt, zich gansch 
kunne afzonderen. 

De noodige maatregelen clienen genomen om een voldo_encle 
wateraanvoer, met een warmtegraad van 36 tot 38 centigra
den t e verzekeren. 

Het t e (lien ein{l e o'eleverde 11·ater , mag in geen geval ge
vaarlijk zijn voor de bo·ezondheid van de werklieden. 

b 

De lokalen moeten na hun o·ebruik minstens eens per dag , 
' b 

worden schoongemaakt en met rein water worden geschrobd . 
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Art. 3. - Voor het vrouwelijk personeel kunnen er ·n 
plaats van stortbaden, badkuipen in afzonderlijke kame;tj~s 
worden geplaatst. Er zal één badkamer tJ· e worden 1·n · · ht 

"f k . . genc 
per VlJ wer . vrouwen, die er gebru1k van moeten maken. 

Art. 4. - In de bij artikel één bedoelde ondern · 
· · h 1 · · em1ngen, mgenc t as b1J gebouw van ondernemingen welke d . ~es~~ 
stortbaden besch1kken, kunnen deze worden ben tt' d · 

1 
.. k . . u ig in 

zoover ze ta .rIJ g enoeg z1Jn en de toegan O' er va kk 
1. 'k · a n gem;t e-
lJ lS. 

Art. 5. - De stortbaden zullen kosteloos worde t k . n vers re t· 
nocb.tans kunnen de werkheden er toe gehoud ·. f'. 

d . d en ZIJn zel 
zeep en de noo ige hand oeken mee te brengen. 

Art . 6. - Goecl ingerichte en goecl onderhoucl 
lk · h t k d · b h . en ·eetzalen we e m e ou se1zoen e oorhjk moe-ten · .. ' 

11 
. . verwarmd ZIJn 

zu en ter besch1kkmg· van de werklieden wo d 
. . r en gesteld. 

Art. 7. - B1J het werkplaatsreglement zal .. 
T. 1 'k 1 1 b aan de biJ a inea van arti e . eoogde personen wo d · 
lk · h • r en opgelegd 

e en dag na et werk een stortbad of een bad t 
wor<len verboden in de voor het werk bestemde e l~men en 
eetmalen te nutten. alen de 

Art. 8 . - De bij artikel 2 bedoelde werkli d 1 de drie maand door een dokter-arbeidsins; e: zu len om 
on<lerzocht. · ec eur worden 

Een behoorlijk lokaal zal ter beschikkiri.O' d 
· · I 0 van e met de m spectie be aste d<>kters worden gesteld. 

De werklieden, <lie syn,i.ptomen v·ertoonen va . 
huidziekte, kunnen van de werken waardoor zen een ernstige 

d . d ld 11an vermelde 
aan oep.rng wor en blootgeste , verwijderd worden. 

De nijveraars dienen een overeenkomstig door h t b 
voorgeschreven model .speciaal register bij te houde estu1:1r 
de door de dokters-inspecteurs bij hun driema ~nl .':aarm 
bezoeken ~ed;tne vaststeUingen zullen worde . an e IJksche 

· n mgeschreven. 

Maatregelen door de werklieden in acht ,4-e 
, 1L nemen. 

Art. 9. - De bij artikel 2, alinea 1 heoogd kl" d . . .. ' e wer ie en 
ZIJn er toe gehoude:n. dagehJks na hun werk een sto bla<l f 
een bad te nemen. rt 0 
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Het is hun verboden in de voor het werk bestem,de lokàlen 

hun eetmalen te nutten. · 
Zij zijn er t oe gehouden zich tot het bij ar tikel 8 voorzien 

medisch onderzoek te leenen. 

Algeme.ene voorwaarden. 

Art. 10. - De bestendige deputaties der provincierad~n 
mogen

1 
op verzoek van de belanghebbenden,. luidens advies 

van de medische arbeiclsinspectie, wat het uitvoeren van de 
~oorschriften van dit besluit betreft, uitstel of voorwaarde
lijke vrijstellingen verleenen. 

Art. 11. - De dokters-arbeidsinpecteurs worden er m,ee 
belast het naleven van dit besluit t e verzekeren. 

Het feit van de vaststelling en de beteugeling, wat de 
overtredingen van de voorschriften van dit besluit betreft zal 
worden vervolgd overeenkomstig de wet dd. 5 Mei 1888, be
treffende de inspectie van de als gevaarlijk, ongezond e.n 
hinderlijk ingedeelde inrichtingen en overeenkomstig de be
palingen van artikel één van het koninklijk besluit dd. 
15 Maart 1931, tot regeling der tusschenkomst van den ge
neeskundigen arbeidsdienst in de toepassing van de verorde
ningen, welke betrekking hebben op de als gevaarlijk, onge
zond en hinderlijk ingedeelde iLrichtingen, hoorende tot de 
bevoegdheid van de algemeene directie van het mijnwezen. 

Art. 12. - Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel1 den 1.18n Maart 1935. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De Minister van A rbeid en Sociale V oorzorg , 

E. RUBBENS. 


