
• 

MINIS'l'ERIE V AN BINNENLANDSCHE ZAKEN 

6 Mei 1935. - Koninklijk besluit tot aanvulling van dit van 
31 Mei 1880 betreffende de provinciale gene~skundige 
commissies. 

LEOP OLD III, Koning der Belgen, 

Aan aUen! tegenw~ordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op het koninklijk besluit del . 31 Mei 1880 tot wecler
inri chting van de provinciale geneeskundige commissies eu 
inzonderheid op zijn artikel één; 

Overwegende dat de provinciale geneeskundige commis
.sies, die ermee belast zijn voor de openbare salubri ~eit te 
waken, insgelijks aangewezen zijn om de bevoegde overheid 
bekend te maken met het o·evaar der verontreiniging van de 

0 

lucht door nijverheidsgas en -rook en der verontreinigmg van 
het water door fabrieksresidu' s: 

Overwegende dienvolo·ens dat zij zich op gezaghebbende 
adviezen moeten kunne~ steunen; 

Gelet op de adviezen van Onze Ministers van E conomische 
Zaken en van Arbeid en Sociale Voorzorg; 

1 Op de voordracht van Onzen Minister van Binnelandsche 
Zaken, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - Artikel één van het koninklijk besluit van 
31 Mei 1880, gewijzigd bij de koninklijke besluit:en van 
28 Februttri 1895, 19 Augustus 1905 en 15 Juli 1914 wordt 
aangevukl met de volgende bepaling ': 

<< Bovendien worden haar , bij het onderzoek nopens de 
kwesties die op de verontreini o·in O' van de lucht doo·r fabrieks-o 0 

rook en op de verontreiniO'ill O' van het water door fabrieks-
o 0 

r esidu's betrekking hebben, in ieder geval de bevoegde mijn-
ingeur of arbeidsinspecteur toegevoegd. 
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» Een door Ons aan te wijzen scheikundio· 
h 

. o ingenieur kan 
aar msgelijks worden toegevoegd . » 

Art. 2. - Onze Minister van Binnelandsche Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit . 

• 
Gegeven te Brussel , den 6n Mei 1935 . 

LEOPOLD . 
Van Koningswege : 

De Minister van B innenlandsche Zal.. .. 1cen, 

du BUS DE W ARN AFFE. 

r 
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MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG . 

17 Mei 1935. - Koninklijk besluit. - Wet betreffende de 
vergoeding der schade voorts.pruitende u(t de arbeidsonge
vallen. - Cemachtigde verzekerin·gsmaatschappijen • 
lntrekking van machHging. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan a11en, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet op de ver o·oedin o· der schade voor t sprui-o 0 

tende uit arbeidsongevallen : 
Gelet op artikel 68 der alo·emeene verordening op de ver-

. 0 

zekermg; 
Herzien het koninklijk besluit van 30 Mei 1905, houdende 

m,achtiging tot aansprakelijkheidsverzekering va,n beneden
vermeld.e maatschappij van verzekering tegen vaste premiën ; 

Gelet op het verzoek o>ericht aan Onzen Minister van 
0 . 

Arbeid en Sociale Voorzoro· waarbij bedoelde maatschappij 
vraagt om verzaking der ;~chtiging tot aanspfakelijkheids
verzekering ; 

Gelet op het ad vies der commissie voor arbeidsongevallen; 
Op voordracht van Onzen Minister van Arbeid en Sociale 

V oorzorg·.,. 

'Vij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - De machti o·ino· der naamlooze maatschappij 
0 0 . d 

« Le Secours » , waarvan de zetel t e P arijs is gevest1g , tot 
aansprakelijkheidsverzekerin o· m zake arbeidsongevallen, 
wordt ingetrokken. 

0 

Art . 2 . - Onze Mini.ster van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van d it besluit, dat in werking0 

treedt den dag zijner uitgifte in den cc Moniteur » . 

Gegeven te Brussel , den 17 Mei 1935. 
LEOPOLD . 

Van Koningswege : 
De Minister van Arbeid en Sociale · Voorzo·rg1 

A. DELATTRE. 


