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MINISTERIE V AN E CONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

BESTUURSCOMITE DER << Al\TNALES DES MINES 
DE BELGIQUE » 

Reorganisa;tie. - Benoeming. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen , 
Aan allen, t eo·enwoordio·en en toekome'nden H eil. 

0 0 ' 

Gelet op Ons besluit dd. 9 Maart 1896, tot instelling der 
publicatie der « Annales des Mines de Belgique »; 

Ge1et op Ons besluit dd. 30 Juni 1919 tot het opnieuw 
inricht en van het b'estuurcomité van bedoelde Annales ; 

Overwegende <lat het noodio· o·eacht werd een ondervoor-o 0 

zitt er aan te duiden in den ' schoot van voormeld comité en 
dat er dient te voorzien tot de vervanging van s oromige leden 
overleden of op pensioen gesteld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Ecouomische 
Zaken, 

Wij hebben beslot en en Wij besluiten 

Artikel één. .,.- De tweede paragraaf van artikei een v;m 
Ons besluit dd. 30 Juni 1919 wordt als volgt aangevuld : 

« Een der Ingenieurs van het Mijnkorps zal het ondervoor-
zitterschap bekleeden ». · 

Art. 2. ~ Worden tot Jeden benoemd van dit Comité ter 
vervanging der leden overÏeden en van den H . Lebacqz, Di
recteur Generaal ter eere van het Mijnwezen : 

• HH. 
J, Vrancken, Hoofdingenieur-Directeur der Mijnen, te 

H asselt; 
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C. Des Enfans, Hoofdingenieur-Directeur der 
Charleroi; Mijnen, te 

A. Dup~et, ~erst aanwezend m1Jnmgenieur 
aan de Umvers1teit van Brussel, te Brussel. , hoogleer;:tar 

C. Paques, Eerst aanwezend mijningenie~ b' . , · 
bestuur van het Mijnwezen, tè Brussel. IJ li.et Hoofd-

Ch. Demeure, Eerst aanwezend mÎJ'.nin . 
raar aa d u · · · genieur hoo I . n e mvers1te1t van Leuven, te Sirault ' g ee-

Art. 3. ~ Worden onderscheidenlijk beno , ~ 
ter, ondervoorzitter en secretaris van h t Cem. ~ot voorzit

e omite 
RH. 

C. Raven, Directeur Generaal van het 
Brussel; Mijnwezen, te 

. A. Breyre, Hoofdingenieur-Directeur der . . 
nistrateilr-Directeur van het N ationaal Mi. . M1J.nen, Admi
leeraar aan de Universiteit van Luik te B, Jn1nstituut , hoog-

' russel. 
C, Paques, Eerst a,anwezend mijningenieur .'. 

bestuur van het Mijnwezen? te Brussel. biJ het Hoofd-

Art. 4. ---., Onze Minister van Economi· h 
b 1 t t d 

. . . se e Zak . 
e as me e uitvoermg van dit· besluit. en wordt 

Gegeven te Brussel, den 14n Februari 1935. 

LEOPOT.D. 

Van Koningswege : 
De l\Iiuister van E . 

conom1 sche Zaken 

Ph. V AN !SACRER. ' 

DOCü ME:>;TS Allllll ='l l STRATI FS 3î5 

Koninklijk besluit waarbij beroep wordt ingesteldl tegen de 
beslissingen van de depu1taties der ·provincierad'en. inzake 
vergoeding door de ontginners van mijnen aan d1e eigenaars 
van d'en bovengrond' verschuldigd. 

VOORDRACHT AAN DEN KONING 

Sire, 

De wet dd. 1 September 1913, waarbij , ter verva,nging van 
h~~ evenredig patentrecht en de evenredige bijdrage op de 
m:Jnen, een belastillg op de inkom,st en en '."erwezenlijkte 
wmsten door de vennootschappen met aandeelen wordt inge
steld en waarbij de wetO'evino· inzake patentrecht voor som-

. f" b b nnge mancieel -een nijverheidsberoepen wordt gewijzigd, 
vermeldt in artikel. 23 : 

« Met wijziging van artikel 9 der wet va,n 12 Mei 1837, 
wordt het evenredig recht, door de mijnconcessiehouders te 
betalen aan de eigenaars van den bovengrond, berekend naar 
de zuivere opbrengst van . de mijn. Een koninklijk besluit 
bepaald de regelen welke behooreu te worden gevolgd voor 
het schatten van die opbrengst en de stukken welke de mijn-
ontginners moeten overleggen. » 

Het koninklijk besluit door dezen tekst voorzien is gedag
teekend op 2Q Maart 1914; het schrijft de door de ontginners 
der mijnen te verschaffen inlichtingen omtrent de ontvang
sten en uitgaven voor de zending van den ingenieur van het 
mijnwezen en deze v~n het schattingscomité. Het stelt vast 
dat dit com,ité belast is voor elke provincie, de zuivere winst 
definitief va,st te stell~n door iedere mijnconcessie, aan de 
bjdrage onderworpen, verwezenlijkt, en dat de beslissingen 
van het -schattingscomité · vatbaar zijn voor beroep bij de de
putatie van den provincieraa,d. 
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De beslissingen van de deputaties der provinciernden ziju 
niet· vatbaar voor beroep. 

Dit biedt nadeelen . 

V 66r eenigen tijd ,had een schattingscomité een beslissing 
genomen in tegenstrijd met den regel der eenheid van de 
zuivere opbrengst -eener concessie; zij werd bijgetreden door 
een advies van den mijnraad en door de deputatie van den 
provincieraad, waarbij beroep werd aangeteekend, bekrach
tigd. Zij werd definities aangenomen. 

Een zelfde geval zou, in andere provinciën, zeer wel kun
nen aanl-eiding geven hebben tot e.en gansch verschillende 
beslissing. · 

Men stelt dus vast dat, indien de bepalingen van het ko
ninklijk besluit dd . 20 Maart 1914, twee trappen van recht
spraak voorzien, zij nochtans, in laatsten aanleg, de eenheid 
van rechtspraak niet verze~~ren. J? ez~ hoort tot zooveel ver
schillende korpsen als er m1Jnprovinc1ën zijn in het land. 

Dit in eel). .leemte die ~~n nuttig oofdeelde a;:m te vnllen 
door en beroep bij den M1mster te voorzien, beroep dat noch
tans zou beperk zijn. 

Het is, inderdaad, geenszins noodig, in derden aanl (J" 

zakeJijke punten, die reeds door het s-chattinCl'scomit, ed'=" 
- . . d o e en e deputatie van den provrncieraa onderzocht werden d . 

. , aan en 
Minister v66r t~ leggen; ma~r het is. ~oodig, boven de rech-
ters over de feiten, een eemge ~dm1m~tratieve rechtsmacht 
in te stellen voor gansch het land, met opdracht een zelfde 
interpretatie te verzekeren voor de ten deze geldende wetten 
en reglementen. 

Het besluit <lat ik de eer heb: aan U we goedkeuring voor 
te }eggen beantwoordt aan het hierboven ·bepaald doel. 

. Ik heb de eer te zijn, 

Sire, 
· van Uwe M~jesteit . 

\ 

d ed . l 
e zeer n enge en getrouwe Minister' 

Ph. V AN ISACR'.ER. 
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28 Februari 1935. - K.oninklijk beslui1t waarbij b~roep word't 
ingesteld tegen de beslissingen van de deputa11:'1~ der pro
vincieraden inzake· vergoedingeni door de ontg,mners _van 
mijnen aan de eig.enaars van· den bovengrond verschuld1gd. 

LEOPOLD III Koning der Belgen, 
' ' 

Aan allen teo·enwoordio·en en toekomenden, H eil. 
' t:> t:> 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 15 Sepetem~er 1919, 
waarbij de mijnwetten worden samengeordend en mzonder-
heid op artikel 48, luidend als vogt : . 

« Artikel 48. Het evenredig recht door de mijnconcess1e
houders te betalen aan de ei <Yenaars van den bovengrond, 
wordt berekend naar de zuivei~ opbreno·st van' de mijn. Een 
koninklijk besluit bepaalt de re (J"len welke. behooren te wor-

. t:> . d t k den gevolgd voor het schatten van die opbrengst en e s u --
ken welke de mijnontginners moeten overleggen. (Art. 23 
van de wet dd. 1 September l9il3.) >> 

Herzien het koninklijk besluit dd. 20 Maart 1914, getrof
fen in uitvoering van bovenvermeld artikel 48; 

Overwegende dat, ten einde O·ver gansch het land een 
zelfde interpretatie te verzekeren ·omtrent de wetten en regle
menten betreffende de biJ. drao·e dom: mi}nconcessiehouders 

>:::> ' d" d be aan de eigenaars van den bovengrond verschul 1g , een . -
d. · · 1. · d deputaties roep ient 1ngesteld teo·en de bes ISsmg van e 

- • • 
0 

beroepen teo·en der provmcieraden, die uitspraak doen over 0 

een beslissing van een schattingscomité; . 
0 d d M . · t an Economische p e voor r;wht van Onzen mis er v 

Zaken, 

Wjj hebben besloten en Wij bel'!lµitt'ln ; 

Artikei één . _ Artikel 12 van . het .koninklijk .besluit 
dd. 20 Maart 1914, getroffen in uitvoermg· van artikel 4~ 
van het koninklijk besluit dd. 15 September 1919, waarbJ 
de mijnwetten worden samengeordend (art. 23 van de wet 
dd. 1 September 1913), wordt ;:i,ls volgt aangevuld: 
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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-


