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In artikel 12 van bedoeld reglement is vastgest eld dat het 
pl;m en de doorsneden opgemaakt worden op een behoor-
lijke schaaJ. · · 

Het werd raadzaam, geacht aan de meening van den Ho of d-
ingenieur-Directeur van het Mijnarrondissement 0 te 
1 1 . lk b". ver 
aten we ke schaal m e lJzonder geval -dient o·eeischt 

rekening houdende met de soort van ontO'innino· n° d bi· .' 
"' "' e e J-zonderheden der buurt. 

N ochtans mag in geen geval de te gebruiken scha 1 kl · 
. . d 2 ·11· t t a e1ner ZIJn an m1 ime er per me er. · 

De Minis ter, 
Ph. V AN ISACKER.. 

Afschrift overgemaakt aan de RR G 
Provinciën . · ouvernéurs der 

De Direc teur Gener 1 · 
cw vuu het Mi j 11 weze 11 

G. RAVEN. ' 

-

~ . 

-
MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE VOORZORG 

10 April 1935. - Koninklijk besluit. ~ Openiluchtgroeven. 

- Arbeidsduur. 

LEOPOLD III KoninO' der Belgen, 
' b 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 14 Juni 1.921 tot invoering ·van den 
ach turendag en de acht-en-veer tigurenweek: , 

Herzien het koninklijk besluit, dd. 26 Juni 1923, waarbij, 
krachtens ar t ikel 5 van boven bedoelde wet, een bijzondere 
werkregeling wordt ingseteld in de bouwnijverheid en de 
openbar e werk en en , inzonderheid ar t ikel één van gezegd 
bes1uit, dat luidt als volgt : 

cc Artik el één . De <luur van den werkelijken arbeid van het 
in bouwbedrijven, in openbare werken , alsmede in open 
luchtgroeven werkzaam per soneel mag de bi j artikeJ 2 der 
wet van 14 Juni 1921 gestelde grenzen overschrij den , onder 
de dubbele voorwaarde dat, noch het maximum van t ien uur 
per dag, noch h et gemiddelde van acht uur per dag". berekend · 
over een tijdruimte van één jaar, loopende van 1 November 
t ot 31 October , worden t e boven O'eO'aan 

b b • 

» Inwinning van verloren arbeidsuren mag niet bi j voo-r
baat geschieden >i; 

H erzien de vroeger uitgebracht e ll}dviezen van : 

1° De af gev;:tardigden der bijzonderste ver eenigingen der 
bet rokken bedrijfsh oofden ·en arbeiders; 

2° De hevoegde afr1eelinO'en yan den raad van arbeid en 
b 

nijverheid; 

3° Den hoogen gezondheidsr aad ; 

4° D en hoogen raad v11n arbeid; 
5° D en hoogen raad voor handel en nijverheid ; 
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Overwegende, dat de bedoelde uitzonderino·sreO'elino· ver-
• t:> t:> t:> 

leend is geworden, met het oog op het inwinnen van ver-
loren arbeidsuren, namelijk wegens slech'.;s weder en op een 
tijdstip, waar zulks het eenige middel bleek te zijn om te 
verhelpen in de moeilijkheden, die gepa;:i,rd gingen ~et be
doeld seizoenbedrijf; 

Overwegende dat thans de toestand der arbeidsmarkt en 
de voortdurende werkloosheid, het tijdelijk intrekk~n van 
deze uitzonderingsregeling doen voorkomen, wat de open
luchtgroeven betreft, als een middel om het te werk stellen 
te bevorderen of ten minste, om de thans te werk o·estelde 
arbeiders langer in dienst te houden; . 0 

Overwegende, anderzijds, dat de toepassing op zekere cate
goriën van groevenwerkers, va1:1 de door bovenbedoeld ko
ninklijk besluit ingestelde regehng aan arbeiders van andere 
categoriën meer werk zal kunnen verschaffen en dat bi · O'e
volg de moge~jkheid <lient voorbe~?uden oU: deze reget~g 
toe te passen m de geva.Uen waar ZlJ te dien o:gzi<ihte nut.tig 
blijkt j 

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

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - Het koninklijk besluit dd. 26 Juni 1923 
waarbij met het oog op het karakter van seizoenbedrijf d·e; 
bouwnijverheid, der openbare wer~en en der burgerlijk 
bouwkun<lige werken, andere dan die welke onder de huis
bouwwerken te rangschikken zijn, wordt , wat het openlucht 
groeven-bedrijf betreft, geschorst voor een tijdsbestek, ein
digend op 1 November 1936. 

Art . 2. - Bij ministerieel besluit, kan tot de herinvoering 
van de vroegere toegelaten werkregeling van evenredige be
perking worden beslo'.;en , in de uitzonderingsgevallen en voor 
die catégoriën van werkliedeJ?., waar het inwinnen van ver
loren uren niet · kan worden bewerkste~ligcl, door het aan
werven van bijkomende arbeidskrachten. 

Te dien ein<le, dienen de bedrijfshoofden een verzoek in, 
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bij Onzen Minister van Àrbeid en Sociale Voorzorg , die be
sli st op grond van het verslag der arbeidsinspectie of der 
algem,eene directie van het mijnwezen. 

.Art. 3. ____, Onze Minis ter van .A.rbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit beslnit. 

Gegeven te Brussel, den 1011 .April 1930. 

LEOPOLD. · 

Van Konings'\\ege : 

De Minister van A rbeid en Sociale Vo~rzorg 

A. DEL.ATTRE. 
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1 Aprîl 1935. - Koninklijk beslvit 1 - -d Id _, ' - nr•chtn11ge · 
ee ais gevaarlîjk, ongezond of hind r·k · "- mge-

besluit houdende wiJ"ziging van de erb•~ ' - Koninklijk 
. ru rrek . H t 

door m1ddel van het pistool met perslucht. ' e ve·rven 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordio'en en toeko d 
"' men en ' Heil. 

He,rzien, in de nomenclatuur, o·evoeo'd b · · 
besluit . dd. 15 Oeta ber 1933 ho,~dend 0 

l lJ _h_et koninklijk 
1
. · ' e c ass1fi t 

gevaar IJk, ongezond of hinderlijk in()' d ld ?a ~ e der als 
b d 

. oe ee e· in ht ' ene enstaande rubnek rie ingen, 

O PGAAf.-
der inrich tiu gen, bedrij

ven, opslagruimten, 
en z. ais gevaarliJk . 

ongezond of h inJerl ijk 
geacht 

Verven (Het-.door mi<l
del va n het pis· ool , 
met persluchl) 

KI asse 

1 

OPGAAF 
van den aar<l der 

ongemakken 

Oi:igezo11 d en hinder J 

hJk werk . Brand " .-

1 

vaar ot -

Dicnsten di e te rand
plegen z ijn ter 

gelegenheid van het 
onnerzoek d ei· ver
gunningsa:in nagen 

M. 

Gelet op het advies van den dienst d . 
belast met het toezicht op de vergunnino· e~i aI'?e1d~in~pec: ie 
gen, alsmede op <lat van den medisch oP chtige rnnch trn

en arbe1d r 
Overwegende dat bij he~ schilderen se ienst; 

spuit in den aanvano' bijna uitsluite dmet de pistool of verf-
b 'k 0 11 grand t ff ge r~1 . t welke schacleiijk waren voor cle e 8 0 ~li werden _ 

aanle1dmg konclen geven tot brand g z_~ndhe1d en licht 
thans ook wordt o'ebruikt b v voo 'hterwiJl de verfap'uit 

. . o ' . . . r et b . . 
belen, waarbIJ het op te spmten vocht rum en van meu-
schadelijk voor de o·ezondheid en 0 ;och brandbaar is noch 
in de werkplaats; 

0 0 
geen reuk verspreidt 

Üverwegende,. onder zulke omstand· ·h a· ig erle 
mg toe bestaat, bovenvermelde rubriek n, 

in 
clat er aan~ei
clier voege te 
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WJJZ1gen <lat der gelijke onschadelijke werkingen er niet lan
ger door worden beheerscht; 

Gelet op het koninklijk besluit del . 10 .A.ugustus 1933 om
trent de politie op de vergunningsp!ichtige inrichtingen: 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en So
ciale V oorzor o· b,_ 

Wij hebben besl9ten en Wij besluiten : 

Artikel één. - Bovenvermelde rubriek voorkomende in 
de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit del. 15 October 
11933, houdende classificatie der als o·evaarlijk onO'ezond of 

- d l ' 0 ' 0 hm er ijk ingedeelde inrichtingen, wordt gewi jzigd als 
volgt : 

UP ( ; .HF 
der in r ichtin gen , bedrij

vç n. opslag ruimten, 
enz. ais gevaariijk IGasse 

ongezond of hi nderlijk 
geach t 

Verven ( Het- , door mi d
del va n de vertspu it 
met per>lucht) waar
bij gebru ik wordt ge
maakt van o ntvlam 
bare vloeistoffen of 
van voor de gezond
heid schadelijke pro
ducten 

OPG ·\AF 
\'an den aard der 

o ngemakken 

Ong<'zon d en hinde rl ijk 
werk. Braudgevaar . 

Diensten die te 
raadple gen zijn ter 

gele ge nge id van h et 
o nderzoek der ve r

gunnin gsaanvragen 

M. 

Art . 2. - Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is bélast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den in April 1935. 

LEOPOLD. 

V an Koningswege 

De Mi.nister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 


