
î 

MINISTER.IE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

12 G/814. 

LEOPOLD III, Koning der Belgeu, 

Aan allen~ tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 Januari 1921 huu
dende tot standbrenging van het Nationaa,l Mijninstituut; 

Gelet op de . wet dd. 5 April 1923, waarbij rechtspersoon
hjkheid aan dit Instituut verleend wordt; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 December 1929, 
tot vervanging van dit dd. 18 Augustus 1923, waarbij de 
bevoegdheid, de organisatie en de werkwijze v;i.n het Insti
tuut bepaald wordt. 

' 
Ov~rwegende dat artikel één, ;170, van bedoeld koninklijk 

beshut. dd. 18 December 1929 voorziet dat, om de vijf jaar 
ten hoogste onderzoekt het' B~tuurscomite d e gepastheid der 
herz1ening der bepalino·en van dit artikel; dat die tijdruimte 
verstreken zijnde het Comite voorO'esteld heeft om aan deza 
bepalingen zekere wijzigingen aan te brengen; 

Overwegende dat deze wiJ"ziO'inO'en wenschelijk zijn ; 
0 0 

Op de voordraèht van Onzen Minister van E conomische 
Zaken, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - De tweede alinea van 3° van artikel één van 
het koninklijk besluit dd, 18 December 1929 woi·dt vervangen 
door hetgeen volgt: 

« De eerste wordt belast met .cle functie van voorzitter, de 
tweede met die van secretaris. 'het Comite kiest zijn adjunct-

. . . ' 
secretans m z1jn schoot ». 
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Art. 2. - Het getal der in de techniek of in de wetenschap 
bevoegde pe:son_~n , waarvan sprake bij 'ittera b), artikel 3 
v~n het kon1nkhJk besluit del. •18 December 1929 wordt van 
vier :ot vijf gebracht . 

Art . 3 .- Onze M:inister van E conomische Zaken wordt 
belast met de uitvoerin œ van dit beslui t 0 • 

Gegeven te Knocke-Zoute, den 20n April 1935 . 

J_,EOPOLD . 

Van Koningswege : 

De Minister van Economische Za~en, 

Ph. VAN ISACKER. 

(' 
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ALCEMEENE Dl RECTI E VAN HET MIJNWEZEN 

12 G/185. 

LEOPOLD III , Koning der Belgen1 

Aan allen, te1?enwoordio·en en toekomenden Heil. 
. ._, b ' 

Gelet op het konink1ijk besluit dd. 18 Januari 1921 hou
dende tot standbrenging van het Nationaal M:ijninstituut; 

Gelet op de wet dd. 5 April 1923, waarbij rechtspersoon
lijkl1 eid aan dit Instituut verleend wordt; 

Gelet op het koninkhjk besluit dd. 18 December 1929, 
waarbij de bevoegdheid , de organisatie en de werk~ijze van 
vermeld Instituut bepaald wordt; 

Gelet op het koninklijk besluit dd . 15 September 1934, de 
1e~en aan_duidende vitn het bestuurscomite; 

Gelet op het Ons besluit tot reorganisatie van heden ; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat, de saIDenstel
ling van het bestuurscomite vitn het Nationaal Mijninstituut 
in overeenst emming te brengen met dit laatste besluit alsook 
met dit dd. 18 December 1929, en tot de vervanging voor
zien van een overleden lid ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Economische 

Zaken, 

' W1J hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - Worden tot lid benoemd van het bestuurs
comite van het Nationaal Mijninstituut : 

de HH,. 
Cappellen , Joseph, be<lrijfsleider der « Charbonnages 

d ' Amercœur » , te Jumet, ~er vervanging van den H. Roisin, 

overleden; 
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:Van Esbroeck , Guill aume, H oogleeraar aan de Universi
t e1t van Gent, te M ech elen ; 

P aques, Georges, Eer s: aan"·ezend MiJ.llÎn n·enieui· t B . s 1 t · o , e lU -
se , er vervangm g van den Heer Raven, tot voorzitter be-
noe.md. 

H un mandaat zal op 1 Maar t 1939 eindio·en 0 . 

Art . 2 . - Onze Minister van Ec~nomische Zaken wQrdt 
belast met de uitvoering van dit besluit . 

Geg even te Knock e-Zoute, <len 20" April 1935. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

D e Minister van E conomische Zaken, 
Ph . VAN ISACKER. 

MINISTERIE V AN E CONOMISCHE ZAKEN 

en 

MIKISTERIE VAN VERKEER SWEZEN 

ti Maart 1935 • .-- Kioninklijk besluit . - A!gemeèn reglement 
dd. 29 Octoher 1894 op d'e springstoffen. - 17° koninklijk 
wijzigingsbesluit. 

LEOPOLD III K onin n· der Belgen , 
' 0 . 

Aan alleu , teg enwoordigen en toekomenclen , Heil. 

Gelet op de wet ten del. 15 October 1881 .en 22 Mei •1886 op 

de springstoff en ; 
Herzien het k oninklijk besluit del. 29 October 1894, geno-

men in uitvoering van deze wetten en houdende algemeen 

reglement op deze .stoffen · 
Herzien de koninklij k e 'besluiten die bovenvermeld b esluit 

achtereenvolg ens hebben aangevukl en gewijzigd , en inzon
derheid die van 9 October 1903 en 29 Juli 1926; 

Overweg ende dat , bij onclervinding, het nuttig géoorcleeld 
werd aan de huidige r en·lementsbepalingen een aantal wijzi
gingen toe t e breno·en ; oor doel hebbende ' t zij den h andel 

0 ' ' 

wat de verpakkin o· van O'ewone cletonators en het vervoer per 
spoor der electris;he clet~nators betreft, te verg emakkelijken, 
't zij den d ienst van zek ere springstofo pslagplaasten in ove
reenst emmin()' te breno·en met de huidige werkorganisatie ; 

0 0 
Op de voordracht van Onze Ministers van E conomische 

Zaken en van Verkerswezen, 

W1j hebben b esloten en Wij besluiten 

Artikel één . - H et g ebruik van geg olfd papier, zoowel al;: 
dat van lak en en vilt , ,vordt toegelaten om den boclem van 
de cloozen bestemd voor O'ewone cletonat ors , en het onderdeel 

' 0 

van <le cleksels te bekleeden. 
Derhalve worclen de woorden: << van laken of vilt » van 

alinea 1 van ar tikel 119 van het k oninklijk b esluit van 


