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MINISTERIE V .AN ECONOMISCHE Z.AKEN . 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Ministerieele Omzendbrieven 
omtrent de Steenkoolmijnen en de Mijnpolitie 

4 .A/3533. 
15/2406. 

Vaste belasting. 

Brussel, den ln Maart 1935. 

Heer Hoofdingenieurz 

Onlangs werd mij door een Hoofdingenieur van het Mijn
wezen, de vraag gesteld om te weten « of de concessiehouder 
van een steenkoolmijn waarvan de ontginningswerken nog 
niet zijn begonnen, verplicht is aan de eigenaars van den 
bovengrond, de jaarlijksche vaste belasting per hectaar te 
betalen, die voorzien is in het lastkohier gevoegd bij het 
vergunningsbesluit ». 

Ik heb die vraag aan den Mijnraad onderworpen. 

In zitting van '8 J anuari, heeft dit Colleg~ daarop beves
tigend geantwoord. 

Namens den Minister : 

D e Dil'ecte'!L'I' Ge nercwl v cm het Jv.l ijrnoezen, 

G. RA.VEN . 

• 
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Secondaire verluchting. 

13. B/5087. 
Brussel, den 25n Maii.rt 1935. 

Heer Hoofdingenieur
1 

Onlangs is er, in een in tweede ·categorie ingedeelde mijn, 
een mijngasontbranding voorgekomen, die veroorzaakt werd 
door het in werking stellen van een ontploffingstoestel. 

Zij kwam in de nabijheid voor van de uitmonding van een 
tot uitdelving ii,angelegden steengang waarvan het front was 
verlucht door een Iinie blaas luchtkokers van 0,40 m. door
snede en van ongeveer 500 m. lengte, komende van de lucht
toevoerschacht .en dwars loopend door vier sluitingsdeuren 
geplaatst in de galerij die den omtrek der twee, schachten 
verbindt. Bij de nederdrukking der aanvii.ngsv:erluchting 
yoegde zich deze voortgebracht door twee turbo-ventilators 
die in reeks op kleinen afstand van het te verluchten front 
waren aangebracht. An~erzijdS, was de galerij langswaar de 
linie der luchtkokers loopt, doorstroomt op het grootste ge
deelte van hare lengt e door een luchtstroom die reeds de in 
afbouw zijnde werkplaatsen had verlucht . 

De Heer Inspecteur Generaal der Mijnen is van meening 
dat met zulk een verluchtingstelsel. er aanleiding toe bestaat 
om te vreezen dat de turbo-ventilators de linie luchtkokers 
in depressie brengen in betrekking met de galerij, ten minste 
op sommige plaatsen, en dat er Iangs de verbind!ngen een 
opslorping vii,n bedorven lucht geschiedt, die alzoo werke
lijk de verluchting van den in aa~legging zijnde steengang 
tot een eenvoudige lucht vermeng1ng beperkt. 

Eenigen tijd te voren was reeds mijn aandacht getrokken 
geweest door den Heer Hoofdingenieur-Directeur van het 
zevende mijnaqondissement op de nadeelen aan zulke wijze 
vii,n verluchting verbonden. 

Op voorstel van den Heer Inspecteur Generaal heb ik het 
N ation_aal Mijninstituut er mede belast de verluchting van 
deze werkplaats te onderzoeken. 
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Sedert het ongeval had II(en· dèn dichtst napij het front 
geplaatsten turbo-ventilator weggenomen: alsook de buizen 
die er op volgden. : 

De }>roefnemingen op het gedeelte gedaan van de linie 
luchtkokers die niet was weggenomel). hebben toegel;:i.ten tot 
de hierna beschreven gevolgtrekkingen. 

Van af èen"punt gelegen op 288 nieters ·van het begin van 
de· linie luchtkokers ~bevondt het buizenstelsel zich in depres-
sie tegenover de ~ucht yan de galerij. · 1 · • ·" 

Anderzijds werd er ·éen ·gelialte mijngas vari' 2 t. h~ Vast· · 
gesteld in den 'luchtstroom dezer galerij en 'eêh gelialte van 
0, 74 t. ' h. in ·de lucht door de luchtkokers ingeblazen. 1 

Die gegevens 'hebben ' toegelaten te berekene:D. dait de ·hoe
veelheid bedorven lucht "dat werd opgevangen door . de ver- . 
bindingen van· het buizenstelsel 37 t. h, bedroeg van het 
totaii.X der, op het uiteinde der luchtkokers, ingeblazen lucht. 

De inrichting was dns O'ebrekkiO' ziJ. moest het noO' meer-
• . 0 0 b 

der ZlJn wanneer de twee turbo-ventilators in reeks werkten. 
Bovendien werd er een O'eliJ"kvormiO'e verdeelino- der ont-

• b b 0 

snappmgen en der wederinstrommingen verondersteld. ~ r 

Indien er plaatselijke gebfekkigheden hadden bestaan in 
het : ~edeelte ·?er buizenleiding onder nederdrukking, z"oud"eri 
de ' mstrommmgen van bedorven lucht veel belangrijker 
kunnen geweest ··zijn, . , 

Bijgevolg verzoek ik U de aandacht van de exploitanten 
van uw ressort te verstigen 'op d:e noodzakelijkheid' in ge
valle~ van dien aard, de plaats der tutbo-ventilators .zcoodanig 
te kiezen dat er altijd een overdrukking weze "oin'Ilen het 
buiz,enstelsel en- ·dit om de instromminO' van ' bedoTven 'lucht 
te vermijden en ·em altijd op het front .:aarlijk versche lucht 
aa;n te brengen. ._ • 

N amens den Minis ter : 

De Directeur Gene /'Ctal 'van heii M·ijnwezen , 

G. RAVEN. 

, 
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Aansnijdingssteengangen. 
• l 

rn G/6293. 
Brussel den 28n Januari 1935. 

Heer Hoo:fdingenieur, 

Bij omzendbrief Nr 13 G / 6229 dd. 25 Juli 1934, heb ik de 
Heeren Hoofdingeniems-Directeurs verzocht mij te willen 
inlichten omtrent de wijze hoe het uittreksel: « ... zelfs de 
aansnijdingssteengangen van kleine lengte » van den Minis
terieelen omzendbrief v~n 'i. September 1901, tot uitlegging 
van artikel 32bis van het Algemeen MijnpolitiereO'lernent. 
~rtikel van toepassing voor de mijnen der tweede :n derd~ 
cat.egoriën, in hun arrondissement . toegepast wordt. 

Te gelijker tijd heb ik gevraagd om mij hun advies te 
willen laten kennen over de gestelde vraag aangaande de 
1llaximumlengte vast te stellen welke zou mogen aangenomen 
worden voor de st: engangen waarvan de terugkeer der ver
luchting langs een in b.edrijvigheid zijnde werkplaat maO' 

h
. d s t:> 

gesc ie en. 
Uit de verstrekte iniich~ingen en adviezen blijkt dat 

indien er bijna eenparigh~d best aat voor wat de noodzake
lijkheid betreft van een milde toepassing van artikel 32bis 
voorgeschreven door ·den omzendbrief dd. 7 September 1901' 
de adviezen nochta~s verdeeld zijn voor wat het vast stelle~ 
betreft van de max1mumlengte der hersnijdingen der steen
ban~~n. wa~rva~ de terugkeer der verluchting langs ee'n in 
bednJv1ghe1d ZIJnde werkplaats mag geschieden. 

y olgens eenige, zou deze lengte geen 25 meters mogen 
te boven gaan volgeils andere 50 meters, ook n<>g volgens 
andere zou ze, de horizontale « stampe » tusschen twee aan
grenzende lagen, kunnen belangen. 

Deze verscheidenheden leggen zich uit door de speciale 
omstandigheden die ieder geval kenschetsen. · 

Artikel 32bis geeft U de mogelijkheid om al misbruik van 
wegens de ontginners te beletten, daar deze tekst formeel en 
zonder voorbehoud, voor al voorbereidend werk z~lfs van 
enkele meters lengte 'van toepassing is. -

Î 
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De afwijking voorzien bij omzendbrief dd. 7 September 
1901, dient men als een eenvoudige milde toepassÏng te be
schouwen, waarvan gij de toepassing dient te bepalen, voJ
gens de bijzondere omstandigheden aangaande ieder geval : 
belangrijkheid der mijngasuitwasemingen, moeilijkheden 
tot het oprichten van afzonderlijke luchtstroomen zonder de 
exploitatie ernstig te belemmeren, enz. 

Bij gevolg acht ik het niet noodig van een maximumlengte 
vast te stellen welke men niet zou mogen te boven gaan voor 
de aansnijdingssteengangen verlucht in serie met een in be
drijvigheid, zijnde werkplaats, zonder afdaaling van bedorve 
lucht. 

Namens den Minister : 

D e Direc l:cu:r Genem al ·van Ile t i\f ijnwezmi , 

G. RAVEN. 

Na.tuurlijke puitten. 

13 G/631~. 
Brussel, den 25n Maart 1935. 

Heer Hoofdingenieur, 

Ik oordeel het nuttig uwe bijzondere aandacht te vestigen 
op de afbouwwerken (steenganO'en houwplaatsen) die in de 
richting van natuurlijke putten"' of 

1
in de nabijheid van zulke 

putten in werking gebracht worden. 
Werken van dergelijken aard zijn gevaarlijk om reden van 

de mogelijkheid van een waterdoorbraak en onder dit oog
punt valien zij onder de toepassing van artikels 62 en vol
gende, van het Algemeen reglement. 

Mijn aandacht werd op de natuuriijke putten getrokken 
door het volgende feit het front van een afbouwplaats werd 
naar een natuurlijken put vooruitgebracht en was enkel, door 
drie boorgaten van drie meters, voor afgegaan, om rede dat 
dezelfde put vroeger was aangetroffen geweest op een bene-
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' ' • • \, • 1 .. . t .. -- . ' # ... 
denverdieping zonder aanleiding tot wa~ei'toevloed te .ge.;-~~ -

N aar aanleiding daarvii.n, iaat de Réer Inspecteur . Gene~ 
raal opmerken dat het feit. dat een natuurlijken p~t · 'die op . 
eeil zekerè verdieping geen water . bevat geen reden, geeft 
onl: te' besluiten dat' hij noodzakelijk droogstaat op · een 
geringere diepte, want in de tusschen twee verdie
pihgen gelegen' tusschenruimte kan e~ een waterdichtEl prop 
bestaan met daarboven een water vulling, waarvan het water 
ondèr hoogdrukking kan staan, die bekwaam is om ·in massa 
het werkfront weg te spoelen en dit bijzo:rÎder in d~ la{)'e met 

• 0 
groote openmg. 

Ik vind deze :opmetking zeer gepast. 

Bijgevolg, dient in dergelijke gevall.en, 't is te zeg.,.en in 
nabijheid van . een natuurlijken put! er gewerkt te .;oraen 
alsof dien put water kon inhouden onder hoogdrukking en 
het werk te vorderen, zooals voqrzien bij ministerieele om
zendbrief · van 1886 met ee'n k1ein front voorafgegaii.n door 
een volledige boring, die waaiervo.rming voor het front het 
geheel werkgebied onderzoekt in evenredigheid met de bij
zondere omstandigheden (waterdrukking, opening der 
laag! enz.). 

N amens den Minister : 

De Directeur Gençraal van het Mi jnwe::en , 

G. RAVEN. 
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ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Commissie tot herziening der. Mijnverordeningen. 

H~~~n~~~~!~ng. 

De Minister van Economische .Zaken, 
. ·- .. l . 

Gel'et op het besluit dd. 4 December 1897 waarbij eene 
commissie tot h,erz~eni~g, .. d,er . m.~jp.vei:o!-'dl(ni~gen 1 i~&'e~jeld 
W_!3rd; 

Herzien het besluit dd. 115 Mei 1919, tot herinriph~i~g 
dezer commi.ss_ie ; 

Aangezien . dat uit hoofde van ,de belangrijkheid 1?-n t p~t 
Ke~pisch b~lr~~n, de mijnontgin~ers . en .. ~e ,, iti:,b,ei~~rs yan 
dit bekken diene~ ve;r~ege~'Y.oo.~cli,gd ~n ~en sçhqpt 1~~~X:. C,~!f1-
missie zooals de mijnontginners en de arbeiders der andere 
bekkens; 

BESLUIT 

Artikel één. - De Commissie tot herziening der mijnver
ordeninge'n wordt aangev~ld door een lid mijnontginner en 
een l!~ ~rpeid~er. :Q.et .K~wp:Lsch ~j;J~nkoQl 1 ~~k~en .~~r:te~en-
woord1gende. -

Art. 2. - Afschrift van dit besiuit zal toi o~derricht aan 
het Rekenhof en aan den Directeur Generaal van , het •. ~ijn
wez~n, . Vo~rzjt~er der ... Qo~m~ssie _pv~rgep.!l}a~t~~o:çd~.n .. 

1 
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Commissie tot herziening der mijnverordeninge.n·. 

Benoeming. 

De Minister van Economische Zaken, 

Gelet op het besluit dd. 4 December 1897, waarbij eene 
commissie tot herziening der mijnverordeningen ingesteld 
werd; 

Gelet op het besluit van heden tot aanvul1ing van het be
sluit dd. 15 Mei 1919 tot herinrichting dezer commissie; 

Overwegende er aanleiding toe bestaat tot de vervanging 
van sommige leden van voormelde commissie ; 

BESLUIT: 

Artikel één. - Worden tot tid benoemd der Commissie tot 
herziening der mijnverordeningen 

·.RH. 

Verbouwe, Ovide, Inspecteur Generaal der Mijnen, te 
Brussel; 

Vrancken, Joseph, Hoofdingenieurs-Directeur der Mijnen, 
te Hasselt; 

Paques, Georges, Eeerst aanwezend Mijningenieur
1 

te 
Brussel ; 

Dehasse, Louis, Directeur-Bedrijfsleider van de « Char
bonnages d'Hensies-Pommerœul », te Hensies; · 

Libert, Gustave, Directeur-Bedrijfsleider van de a Char
bonnages de Gosson La Haye et Horloz Réunis » te J emep-
pe-sur-Meuse ; ' 

] 
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Dufrasne, Alexandre, Directeur-Bedrijfsleider van de 
« Charbonnages de Wint erslag », te Genck; 

Sculier Louis Afo.evaardi!Ne bij het toezicht der steen-
' , .i:> t:> 

koolmijnen, t e Anderlues. · 

Art. 2. _, Worde:n onderscheidenlijk benoemt tot Voor
zitter, Secretaris en Adjunct-Secretaris dezer Commissie, de 
RH. Raven, Gustave; Breyre, Adolphe, en Paques, Georges. 

1 

Art . 3. - Afschrift van dit besluit zal tot onderricht aan 
het Rekenhof en t ot uitvoering aan den Directeur Generaal 
van he MiJ'nwezen over O'emaakt worden. 

. ' t:> 

· Brussel, den 19 Maart 1935. 

Ph. V AN ISACKER. 



ARRÊTÉS SPÉCIAUX 

Extraits d'arrètés ,pris en 1934 ooncernant les mines. 

Arrêté r-oyal du 20 août 1934, autorisant la: Société anonyme 
des Charbonnages Réunis de Roton-F arç:iennes et Oignies
Aiseau, à Tamines, à occuper, pour la création d'un nouveau 
siège d'extraction, treize parcelles de terrain situées à Far
ciennes, d 'une contenance totale de 2 ha. 37 a. 81 oai. 

Arrêté royal du 15 septembre 1934, auborisant la Société 
anonyme d 'Ougrée-Marihaye, par dérogation au cahier des 
charges de sa ·concession de mines de houille de « Mari
haye », à effectuer ceTtains travaux dans les espontes à un 
endroit déberminé de , la limite séparant la dite concession de 
celle de u Kessales-Artistes e t Concorde réunis ». 

Arrêté royal du 7 novembre 1934,, autori•sant la Société ano
nym e des Charbonnages d 'Abhooz et Bonne-Foi-Hareng, à 
Herstal, et la Société ano.ny.me des Charbonnage s de Bonne
Espéra?c~, Batterie et Violette, à Liége, à rectifüer une partie 
de la lunnte commune de la concession << d 'Abhooz e t Bonne
Foi-Hareng . » et. de la ~onoession << d 'Espérance-Vio1ette et 
Wandre ». 

Arrê té royal du 7 no,vembre 1934, complétant les arrêtés 
royaux des 5 novembre 1920 ·et 8 juillet 1924, par l'énumération 
des c ommunes s 'ét:endant sous les co,ncessiolllS de « Bois-du~ 
Luc, La Barette et Trivières » et de •< Ressaix, Leval, Péro;nnes, 

Sainte-Aldegonde •e't Houssu >> . 

Arrêté royal du 15 décembre 1934, autor~sant la Société ano
nyme des Charbonnages de Cosson-La Haye et Horloz Réunis, 
à Tilleur, à occuper, (Pour les besoins de son exploitation, une 
parcelle de terrain sise à )Montegnée, d'U;DJe superficie de 

15 ares 20 centiares. 


