
644 

MM. 

.ANNALES DES MINES DE BELGIQU E 

Vnçotte, R. Directeui; de !'Association Vir:.çotte pou r 
la surveillance des chaudières à vapeur, à Bruxelles; 

Verbouwe, O., Inspecteur général des Mines, à Bruxelles . 

A;t . 2. - MM. Rave-n, Verbouwe et Fréson sont respecti
vement chargés des fonctions de Président, de Vice-Président 
et de Secrétaire de la dite Comm:·ssion . 

Art. 3. - Notre Ministre des Affaires économiques est char
gé de lexécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles , le 3 juin 1935. 

LEOFOLD. 
Par le Roi : 

Le Ministre des Affaires économiques, 

P . VAN ISACKER. 

_J 

AMBTELIJKE BES CHE ID EN 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

• 
~oninklijk besluit houdendo :politiereglement en toezicht op 

de ondergrondsche groe~en. 

VOORDRACHT AAN DEN KONING 

Sire, 

Het koninklijk besluit dd . 5 Mei 1919 houdende alge
meen polit iereglement op de mijne·n, graverijen en o_nder
grondsche groeven, bepaalt in artikel 7 <lat het ontgmnen 
der mijnen, graverijen en ondergrondsche groeven zal o"nder
worpen zijn aan de bepalingen van speciale koninklijke be
sluit en omtrent : het bijhouden van de plannen der werken; 
de toegangswegen, de sch achten en het verkeer in deze 
schachten; het vervoer en h et verkeer binnen de werken; de 
luchtververschin(J' · de verlichtina· en het gebruik van spring-

o' o . 
stoffen ; de bij ongeval te nemen maatregelen; d.e toezwhts-
r egeling ; het gebruik van stoommotoren, electnsche .moto
ren of motoren met inwendi(J'e ontvlamming van gasmeng-o 
sels ; de mijnwormziekt e, enz. 

H et ontwerp van koninklijk besluit <lat ik de eer heb U 
voor t e leggen, behoudt voorwat de ondergrondsche groeven 
aangaat, de reglement eerin (J' waarvan spraak in voormeld 
artikel van het koninklijk b: sluit dd. 5 Mei mm. 

Anderzijds, neemt h et ontwerp de nog in voege zijnde be
palingen over van het koninklijk besluit dd . 29 Februari 
1852 betreffencle he t toezicht op de ondergrondsche groeven 
met aanbrengst nochtans van de noodig geoordeelde wijzi
gm gen. 

Het ontwerp hanclelt niet over de bovengrondsche aanhoo
righeclen weike reecls onclerworpen zijn aan het koninklijk 
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besluit dd. 15 September 1919 dat van toepassig is voor de 
ondergrondsche groeven zoowel als voor de mijnen, noch over 
de electrische inrichtingen waarvoor een speciale reglemen
teering best;:i.at. 

Het bevat ook geen bepalingen betreffende enkele andere 
hooger vermelde ontwerpen, om reden dat die opsomming 
gedaan w~rd zoowel voor de groeven als voor de mijnen en 
dat somm1gen onder hen , zooals de mijnwormziekt ·t t 
h d 

. bb e, o op 
e en gen betrekkm'g he en met de ondergrond h 

ven. 
. sc e groe-

Bij het vaststellen der bepalingen v;:i,n bovenver ld 
d 

. d me e ver-
or emng werd er, om re en van de verscheidenh ·d lk 
b b .. d d d h e1 we e e.staa,t IJ e on ergron se e groeven ten opzicht d 

d d b dd. d . e van en 
a~r er e mgen en fv~n d e ontgmningsmethoden reke-
nmg gehouden met het e1t at de reglementeen· .' h . · ng z1c met 
mag beperken tot het vaststellen van eenvorm1· b 

1
. . . ge epa lll<Yen 

welke voor al de ontgmmngen zonder onder h .d 0 

t 1. "k · · sc e1 zouden oepasse IJ z1Jn. . 
De reglementeering, zooa,ls ze opgevat is b h 1 

lijk drie trappen. Sommige bepalingen zij; to: e st :V.erke
al de ondergrondsche groeven zonder onderscheiJassehJk. op 

Andere beoogen slechts sommige ontginnin · 
. r·. d 1· "kh . gsgroepen Emde IJk, om e mage IJ eid te verschaff . · 

ontginning in het bijzonder, de speciale ma ;n, voor ieder 
leggen ,waarvan de naleving zou kunnen n · ~- regelen op te 
den om de veiligheid van ·het publiek en °;c 1g geacht wor
veüigheid van het personeel te verzekeren e gezondheid en 
dat ter gelegenheid der verklaring van het' werd er voorzien 
o-rondsche oToeven en te ailen tijde gedu Odpenen V!tD onder-
'"' '? . . ren e d t . . 
de bestend1ge deputatie op adv1es van de h e 0~ gm~mg , 
directeur van het mijnarrondissement d n ~o-fdmgemeur-

,. e ex.plo1taf b. · 
zondere bepalingen mag onderwerpen. le aan lJ-

He~ koninklijk besluit bev;:i,t de volgende 
hoofdstukken 

Hoofdstuk I : De openingsverklariug; 
Hoofdstuk Il : De verantwoordelijke leider 
Hoofdstuk III : Het bijhouden der pla ' 
Hoofdstuk JV : De toeganswegen en h~nen; 

personeel; verkeer van het 

r 

·-

I ' 
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Hoofds:uk V : De lu-chh"erversching en de ...-er1ichting. 
Hoofds~uk VI : Het. o·ebruik van springstoffen; 
Hoofdstuk VII : Het gebruik van mecani.sche werktui gen; 
Hoofdstuk VIII : Maatregelen tegen waterdoorbraak; 
Hoofdstuk IX : Maatregelen te nemen bij ougevallen; 
Ho of dstuk X : Algemeene bepalingen . 

HOOFDSTUK I (art . 2 tot 10) . 

Dit hoofclstuk, wat de eigenlijke formaliteit van de bp~
ningsverkîaring aangaat, is bijna textueel overgenomen mt 
bet koninklijk besluit van 14 Augustus 1933 op de openlucht
groeven daar de bepalingen van het koninklijk besluit dd. 
29 Februari 1852 dat de bestaande reglementeering der onder
grondsche groeven bevat, onvoldoende geb~eken zijn. 

Het aan die verklaring te geven gevolg is soortgelijk als 
betgeen bepaald wordt bij koninklijk besluit dd . 14 .A.ugus
tus 1933. Zooa1s, bij elke openingsverklaring van openlucht
groeven, is een onderzoek voorgeschreven door den hoofd

·ingenieur-directeur van heu mijnaITondissement en het ver-
mogen bij besluit der bestendige deputatie de exploitatie aan 
bijzondere verplichtinO'en te onclerwerpen met bet doel de 
veiligheid van het publiek en cle gezondbeid en de veiligheicl 
van i~et personeel te vrijwaren. 

Een bepaiing van het koninklijk besluit dd .. 29 Feb~u~ri 
1852, betreffende het O'eval van het verzaken ;:tan de Oill.gm
ning (art. 9 van het° on twerp) werd gevoegd bij deze die 
ontleend zijn aan het koninklijk besluit dd . 14 A_ugustus 
1933. Deze bepaling werd aanO'evuld in den zin van die welke 

0 

betrekking heeft op de openingsverklaring. 
Ar tikei 4 van het ontwerp is nieuw, in dezen zin, d_at het 

noch aan het een noch aan het ancler koninklijk beslmt ont
leencl wercl . 

Deze beicle artikels 4 en 9 bebben, inzonderheid, voor d.oel 
de veiligheid van den bodem en de rechten _van de grond
eigenaars te beschermen ; zij staan in betrekkmg met ~e be-. 
palingen die het bijhouden van de p}annen betreffen en msg•·-

1ijks hetzelf de doel beoogen. 
Artikel 10 bepaald dat {1e bestendige deputat.ie te allen 
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t ijde meuwe verplicht iugen mag opleggen in den l~op cle:· 
on tginning·. 

HOOFDSTUK II (art . 11 ) . 

Hl?t .art ikel waarbij cl~. pl ~chten van den verantwoürdelij 
ken leider vastgesteld ZIJn is opgestelcl in den zin van het 
ko~~nkli jk ~esluit cld . il5 .!uli 19~9 , betreffencle de aanspra
kehJke bedienclen in de m1Jnen (directeurs der werken ). 

Het werd nochtans noodig geacht den . t ekst van voor
noemd konink1ijk besluit aan t e vnllen , t en einde te voor-

• komen dat personen zouden aangecluicl worclen, als verant
woordelijke leider, zonder hunne volle toestemmino· 

!:> ' 

Het spreekt vanzelf , dat verantwoordelijke leiders mo o·en 
aangesteld worden voor afzonderlijke afcleelingen eener zellde 
onderneming, bij voorbeeld voor clen ondergrond en den bo
vengrond. 

HOOFDSTUK III (art . 12 tot 16). 

Dit hoofdstuk, dat handelt over het bijhouden van de plan
nen, is een van die waarvoor het reglement rekening houden 
moet met de verscheidenheid cler toes_tanden . 

Drie stelsels worden voorzien : 

1° Het st elsel volgens hetwelk ontheffing van h~t bijhou
den van de plannen zal mog en verleend worden op voorstel 
van cl en ho of dingenieur-directeur van het mijnarrondisse
ment, voor cle groeven voor zand en plast ische klei losse . ' 
stoffen die snel de verlat en u1thollingen opvullen. 

Oro over de gewensch theid der verplich ting van het bij- . 
houden der plannen t e kunnen oordeelen , zal voornoemde 
ambtenaar rekening houden met de i:J.oodzake!ijkheicl cler 
vrijwaring van de t e behouden verkeerswegen en met de 
bescherming cler ontginningen t egen het gevaar voor 
instroomen van de bovengrondsche waters . 

• ~0 H et gewoon stelsel volg ens hetwelk hoofdza.kelijk het 
b1Jhouden is opgelegd van plannen en doorsneden die een
maal 's jaars diei:J.en aangevu1d, eens voorgoed cli~nen gevi
seerd door clen ingenieur van het mijnwezen ten einde 

' 

~-

L 
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Yeranderingen te beletten en die . ter beschikkinp; van dien 
ambt enaar dienen gehouden . . 

3°· Het strenger stelsel clat , in alle geval , verplichtencl is 
.voor cle ontginningen met wijde uithoilingen zooals de groote 
leist een- en marmergroeven ; behelst, zooal s voor de mijnen, 
het overmaken aan deze aclministratie van een ex emplaar dat 
jaarlijks client aangevulcl . Dit stelsel zou ook mogen opge
legcl worden voor de groeven waarvan de ontginning zich uit
st rekt tot in de nabijheicl van spoorwegen , woningen, enz. 

De hoofdingeni eur-directeur van het mijnarrondis~ement 
zal oordeelen of cleze verplicht ing' client opgeleg cl ; dit mag 
enkel g eschieden door t ussch enkomst van de. bestenclig-e de
putatie. 

HOOFDSTUK IV (art . 17 tot 24 ) . 

Hoofdstuk I V handelt over de toegangswegen en het ver
keer van het personeèl. Het bepaalt de hoofdzake1ijke maat
regelen om te vermijden dat werklieclen zich zonder uitweg 
zouden bevinden in o·eval van instorting en om te voorkomen 

"' dat, bij he~ vervoer met kabels, het verkeer te voet of het 
uitvoeren van het werk, personen zonden vallen ~n de putten 
of uithoHingen . Geen enkel geval van ontheffmg van ~en 
t weeden uitweo· werd vast O'esteld. In geval zulke ontheffmo· 
zich verrechtv: ardiO'·de zo~1 ze biJ. afwijkin g kunnen toege-

"' ' staan worden. 
D e bepalingen betreffencle de ophaaltuige~,. die gebrui~t 

worden voor h et vervoer van het personeel, ZIJn tot een mi
nimum teruggebracht. In ieder afzon<lerlijk geval zn1len de 
·aanvullende voorzorgen, ·die zoudeu nooclig geach t wo:den, 
door de bestendike cleputatie, op aclvies van den hoofclmge
nieur-directeur van h et mijnarronclissement , voor O'esclireven 

worden. 

HOOFDSTUK V (ar t . 25 tot 38). 

Dit hoofclstuk is nooclig, inzonderheid, om r eden van de 
g-asontvlammingen, die zich h erhaalde malen in de groeven 

van plastisch e klei voord eden . 
TYree a.r ~ikeLs van dit hoof.dstuk 1eggen nochtans elemen-
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taire maatregelen op, die .voor alle groeven van toepassing 
zijn : het eerste verplich t den verantwoordelijken leider 
ervoor te zorgen dat de luch t niet bedorve'n zij, b. v. door 
koolzuur. Het legt het tot stand brengen niet op van een 
luchttocht, daar de diffusie in menige gevallen voldoende is 
om de atmosfeer zuiver te houden. 

Het tweede schrijft v66r clat de werklieden moeten verwij
derd worden in geval ontvlamba;:tr gas ontdekt wordt. Er 
valt op te merken clat zulk gas reeds gevond en werd in ijzer
mijnen en <lat het voorkomen van zulk verschijnsel in andere 
groeven dan die van platisch-e klei, alhoewel een uitzoncle
rino' toch o·een onmoo·eliJ"kheid is. Dezelfde bepalino· o·eldt c , 0 0 0 0 

voor het geval cla: het bestaan van stikgassen, zooals kool-
zniu , zou vastgesteld worden. Zulke gassen kunnen immers 
verstikking veroorzaken . 

In een tweede onderverdeeling van het hoof<lstuk V wordt 
voorgeschreven <lat in de groeven van plastische .klei, . zooals 
in de mi jngasvrije koolmijnen, veilighei<lslampen in bewa
ring dienen gehouden opclat, indien noodig, de atmosfeer der 
onrlerg-rondsche werken spoedig zou kunnen onderzocht wor
den. Deze bepalingen werden nochtans slechts opgelegd voor 
de groeven welke ontgonnen worden in beddingen waar oude 
werken bestaan. 

De reden daarvan is dat in onaangera~kte . beddingen nooit 
ontvlambare gassen ontdekt werden. 

Ten slotte moet voor de groeven, die onderhevig zijn aan 
het uitwasemen van ont.vlambare gassen, de luchtverver
sching geschieden door middel van een luchttocht; zij zijn 
daarenboven onderworpen aan soortgelijke reg els als die 
welke gelden voor de roijngashoudende koolmijnen. 

Dezelf de roodelien van Iampen zijn er voorgeschreven als 
v-0or die mijnen. 

Wel te versta.an roag men buiten de vermelde lampen, voor 
de verlichting, electrische lampen gebruiken, die stroom ont
vangen langs !eiders. Maar krachtens artikel 3 van het ko
ninkl~jk besluit cl. 29 September 1930, dat het koninklijk 
besluit dd. 15 September 1919 betreffende de nijverheidsin
richtingen van electriciteit met groote stroomsterkte wijzio-t 
<lient, voor het inrichten van zulk verlichtingstelsel, een t~e~ 

( 
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lating verleend door den hoofdingenieur-directeur van het 
mijnarrondissement. 

HQOFDSTUK VI (art. 39 tot 51). 

De gevaren, die het gebruik . van .springstoff?n oplevert 
zijn dezelfde in een ondergroudsche groeve als in een gas
vrije mijn . Men heeft zich dus kunnen tevreden stellen met 
uit het mijnreglement de . voorschriften over. ~e n?~en die 
betrekking hebben op dit gebruik in de gasv::Je m1Jnen. 

Het gebruik van sprino-stoffen in een m1Jngashoudende 
, exploitatie diend-e ook v;orzien; iromers, de groeven van 
plast]sche klei , in dewelke alleen practisch de aai:iwez~gheid 
van mijngas ·vasto-esteld werd, kunnen het gebru1k h1ervan 
ver-eischen alhoew

0

el in o-an.sch uitzonderlijke gevallen. 
0 · 

HOOFDSTUK VII (art. 52 en 53). 

De twee artikels van dit hoo.fdstu~ zijn ontleend aan. het 
reglement op de openluchtgroeven en vergen geen verklanng. 

H•OOFDSTUK VIII (art. 54 en 55 )·. • 
E t .k 1 h . "ft , , dat roaatreo-elen, wi:taronder des-en ar I e se l'lJ voor o • 

noods borino-en dienen g·enomen om de groeve te vriJwaren 
t> ' 

tegen waterdoorbraken. · .d 
Een tweede' artikel g·eeft meer strenghei ~an deze ver
. · I tische kle1 waarboven phchtmg voor de groeven van Pas . . ' , 

dikwijls een waterplas ontstaat, die somtIJds personen onge-
luk]}:en veroorzaakt heeft. 

HOOFDSTUK IX (art. 56 tot 60). 

Dit hoofdstuk le()'t het administratief onderzoek op in ge-
,.., h "dene roaatreo-elen van 

val van erge ongevallen alsook ver.se 01 
11 

° 
1
. h 

denzelfden aard als die welke bij zulke ongeva en verp ic -
tend zijn voor de mijnen. 

HOOFDSTUK X (art. 61 tot 67'). 

· · t Id naar aanleiding van de Dit hoofstuk is eveneens opges e · 
1 

d b t k 
. . . 1 t H et bepaa t e e re -bepalmgen van het m1Jnreg .emen · 



652 A:\.SALES UES Ml :\ES DE BEI.GJQl:!:. 

k~ngen t usschen de ingenieurs van het mijnwezen en 
g i.nners, stelt bestraffino·en vast laat f · · ·k· b o , a WIJ ino·en 

epaalt den datum van het in werkinD' treden ° b • 

Ik hem de eer te zijn, 

Sire 
' 

vap U we Majesteit, 
de zeer getrouwe en ·dienstvaarclige Minister , 

Ph. V AN ISAC'KER. 

de ont
toe ell 

2 Apr·if 1935. :-- Koninklijk besluit houdend'ei polïtiere le· 
ment en t oez1cht op de ondergrondsche1 groeven. · g 

LEOPOLD III , Koning der Belo·en 
b ' 

Aan allen, tegenwoonligen en toekomenden , Heil. 

Ge let op de ar '.;ikelen 9 en 67 van de Grondwet. 

Gelet op de artikelen 107 en 1108 van de wet't a . . . . en op e 
mIJnen , groeven en graveriJen,. zooal ze samenO'esch k ld 
werden bij koninklijk besluit dd. 15 September ig19. a e 

Gelet op artikel 7 van het koninklijk besluit del.' 5 Mei 
1919, waarï.n bepaald wordt clat speciale verordenin()'en cl . b le-
nen opgemaak t betreffende, inzonderheid, het ontginnen van 
de ondergrondsche groeven; 

Herzien het koninklijk besiuit dd. 29 F ebruari 1852 h d . ' 011-
ende algemeen politiereglement op de ondergrondsche 

groeven; 
Gelet op het advies del. 5 Septembe r 1933 v;:t.n den mijn

raaid; 
Op de voor·dracht van Onzen Minister· v E · Zaken an conom1sche 

' 
W1,j hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel één. - De bepaiing en van deze vero cl · · · t · . r emng zIJn 
oepassehJk op de groeven waar de ontirinnino· o·e h. dt d "ld 1 ~ b n SC le 001' 

mIC e van putten of ondergrondsche uitoTavi·n o g en . 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
.• 653 

De verkenningswerken door middel van putten of onder-

o
oTondsch e uitoTavino·en met het doel een onder00Tondsche 

0 0 ' 
gToeYe in te rich ten, zijn onclerworpen aan dezelfde bepalin-
gen aLs de ondergrondsche groeven zelf. 

De schachten en t oegangsgalerijen van de ondergrondsche 
groeven worden aangezien als deel uitmakende ·van de. onder-

grondsche werken. 

HOOFDSTUK I. -:- Over de openingsverklarïng. 

Art . 2. - Al wie voornemens is de ontginning van een 
ondergrondsche groeve aan te vatten is ertoe verplicht vooraf 
daarvan een schriftelijke verklaring te laten geworden aan 
den gouverneur der provinc!e op wier grondgebied de groeve 

5·elegen is . 
Zoo de ontginning ziclr moet uitstrekken tot verscheiden 

provinciën, wordt de verklarino·, o·edaan aan den gouverneur 
de~· provincie waarop de ontgi;ni~g de grootste ui~gestrekt
heid moet bereiken. Een afschri:ft v;:tn deze verlkanng wordt 
door den belanghebbend~ overgemaakt aan de gouverneurs 

der andere betrokken provinciën. 

Art . 3. - De verklarino· moet in tweevoud opgemaakt en 
client te bevatten : 

0 

l° ?e naam, voornamen , hoedanigheid en domicilie van den 
ontgmner der groeve en van den eigenaar van den grond, 
alsook van den eigenaar van de bedding, in geval deze werd 

vervreemd ;, . 
2° In g-eval {le onto·inner in het buitenlancl geclomicilieerd 

is ,. de n.aam, voorna~en, hoedanigheicl en domicilie van een 
m Belg1ë gedomicilieerde g evolmachtigde; 

3° De topografische ligging van de ontginn~ng; 
40. ?e aard van de uit ~e delven stof. 1 
BiJ de verklaring dient een in tweevoud opgemaakt uit

treksel gevoegd van het kaclastraal plan, dat aanduidt de per
seelen in ·eigendom of met vervreemde ondergroncl' onder 
dewelke de ontginning zi ch zal uitstrekken alsmede de boven
grondsche gebouwen verkeersweo·eii en waterloopen rondom 
bedoelcle perceelen i~ een omtreki:- van 100 ro.eter gelegen. 

D aaraan client een uittreksel van den kadastralen legger . 
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toegevoegd clat de aanduidingen aangaande bedoelde 
len bevat. percee-

In geval de ontginning zich zal uitstrekken ouder verschei
den g~meenten of provinci~n , .dïene:i de afscheidingsgrenzen 
van die gemeeD:ten 

1 
of provmc1ën stipt aangeduid. 

Art. 4. - In geval de ontginning zich moet 'uïtstrekken 
onder perceelen die aan den verklaarder niet to~behoo n 
dan client deze bij zijn V:~rkiari.ng een in tweevoud opgem::kt 
attest te voe.~en waar?IJ ?e e1genaar van elk dier perceelen 
erkent dat hiJ de ontgmmng toelaat onder zijn eigendom . 

Overigens, in geval van vervreemding van den ond d ergron 
ten voordeele van andere personen clan clen verklaarcler 
voegdt cleze ~ij. zijn verk~aring een in tweevoud opgemaakt 
a~~est waarbIJ ieder der e1~enaars v~n de bedding erkent dat 
hIJ aan den verklaarder ZlJn recht op ontginning heeït afge-
staan. · 

Art. 5. - De gouverneur onderwerpt de verk~arino- aan 
het onderzoek van den hoofdingenieur-directeur va~ het 
mijnarrondïssement. Na raa<lpleging van de andere, in voor
komencl geval, belangheb ben.de aclministraties; geeft deze 
verslag a.an den gouverneur, betreffende de speciale verplich
tingen weike aan de ontginning dienen opgelegd ten einde 
de veiligheid van · het publiek alsmede de gezondheid en de 
veiligheid van het personeel te verzekeren. · 

Zoo geen enkele speci.ale verplichting noodig geacht wordt, 
overhandigt de gouverneur een acte van de verklaring. Deze 
acte geldt voor vergunning. In het tegenovero-esteld o-eval 
wordt bij besluit van de bestendige deputatie ~itspraak O'e
daan. Di'.; besluit, <lat verwijst naar het aidvies van den hoofd
inge~ieur-directeur va~ het mijnarronclissement, bepaalt de 
speciale .maatregelen die dienen genomen in het beiang van 
de veidlig~eid van het publie

1
k alsmede voor de veiligheïd en 

gezon he1d van het personee . 
Een afs.chrift van de acte of van het genomen besluit wordt 

aan den verkfaarder overgemaa,kt. Een ander wordt O'e tuu d a b . cl b s r 
naar .e urgem~ester. van ~e er betrokken gemeente, alsook 
naar den hoofdmo·emeur-directeur van het m1" "n . d" . . "' J arron isse-
ment. B1J het voor clezen ambtenaar bes '.;emde afschrift wordt 

• 
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een Yan de exernpl:n:en gevoegd van cle verk~aring en van het 

erbij gevoegd plan. · 
Ret tweecle exemplaar van het plan wordt bij het afschrift 

van de a,cte of van het besluit gevoegd, <lat afgegeven wordt 
aan den verklaarder om door 'aezen, bij iedere aanvraag, aan 
den met het toezich'.; belasten ingenieur van het mijnwezen 

te worden getoond: 
· Art. 6. - Elke verandernïg van eigenaar, van ontginner 
of van o·evolmachti~·de waarvan spraak in ;:i,rtikel 3 van deze 
verorde;ing, dient binnen de ma.and der verande~ing bekend
O'eJnaakt aan den aouverneur, die daarvan ken.ms geeft aan 
den hoo:fdingenieu;-directeur van het mijnarrondissement. 

Art. 7. ~ Een nieuwe verklaring is noodzakelijk wanneer 
de werken geschorst werden gdurend~ t~ee ac?tereenv~l
gende ja,ren. Elke uitbreiding der ontg1nmng bmten den m 
de verkl!'tring opgegeven omtrek, word~ voorafgegaa~ ~oor 
een verklaring, ge~aan overeenkomstig de formahteiten 

vastgesteld in artikel 3. 
Art. 8. ,.--- De thans in werking zijnde ondergrondsche 

o-roeven mogen slechts verder ontgind wo.rden op :oorwaa~de 
dat de ontginner binnen de drie maanden n;:i het m wer~1ng 

d dit besluit de in artikelen 2, 3 en 4 voorziene 
tre en yan . ' . . .k 1 
verklaring doet . Aan deze verklar1ng wordt het m arti e 5 

bepa~ld gevolg gegeven. 

9 
- Ret is verboden een ondergrond.sche groeve te 

Art. · f hrif r·k k . 
verlaten zond:er daarvan, en maand voora ' se dte lJ '· . e~-

d 
ouverneur van e prov1nc1e 

n·s te hebben gegeven aan en g . . . 1 t d d d lt aan den hoofdmgemeur-dll'ec-
d · e zulks ters on me e ee . 1 d 1 . . d. · t N aar het vers ag van ezen 
teur van het m1Jnarron issemen . . . b 1 ·'t d t 

d
. d tatie blJ es u1 e ma.a -

btenaar stelt de besten ige epu ' d ' b am . d. ht worden VOO•r e Open are 
1 

st die noo 10' o·eac · . 
rege en va . . kt 0 0 f hrift van dit besh11t over aan 
veiligheid, ZlJ ma.a deen a sd-c ··genaars . van den grond en 

t · ner alsme e aan e ei · 
den on gm · ia· . al deze werd vervreemd. 

d . n de bec in°' in o-ev · aan 1e va · 0 0 ondergrondsche groeve, ten 

I dl.en tot het verlaten eener · f ·t b . · d · n f een onvoorzien e1 IJ rm-
g-evolge van een ongevaJ. O· v~tnti· t de onto·inner schriftelijk, 
~ . b r t 0 dt verw1 O' 

0 

gendhe1d es is w r ' der provincie. Aan deze ver-
zonder uitstel, den go.uverneur 
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wittiging wordt het in voor;:tfgaand alinea gepaald gevolg 
gegeven. 

Art . 10. - Op de voordracht van den hoofdinO'enieur
directeur van het mijnarrondissement, heeft de be:tendiO'e 
deputatie altijd het recht de ontginning van een onderO'rond
sche groeve aan nieuwe verpiichtingenJ die mochten ~oodig 
geacht woden, te onderwerpen, ten einde de openbare veilig
heid en de veiligheid en de gezo.ndheid van het personeel te 
verzekeren. 

HOOFDST K II. - Over den veran;twoordelijken persoon. 

Art. 11. - De uitgevoerde werken, zoowel de onder- als 
bovengrbndsche van elke in ontginning of voorbereiding 
zijnde groeve staan onder het. gezag van den verantwoorde
lijken persoon. 

Die persoon wordt door den ontginner van de O'roeve of 
door zijn gevoimachtigde, voorzien in artikel 3 va~ dit be
sluit, bij den hoofdingenieur-directeur van het mijn;:trr~ndis-
sem,ent aangegeven. . 

Hij heef~ voor opdracht te zorgen voor het naleven der 
wettenJ verordennigen en bes~~iten waarvan de uitvo~ing 
tot de bevoeg dheicl van het m1Jnwezen behoort; :tiij s-chrijft 
alle maatregelen voor die noodig geacht worden in het belang 
van de veiligheid en gezondheid der werkiieden, van de vei
ligheid der werken al·smede het behouden van de eigendom
men· ·en nuttige waters van den bovengrorid en zorgt voor de 
uitvoering dier maatregelen. 

Het schrijven waarbij de verantwoordelijke persoon wordt 
aangeduid, draagt voor aanvaarding de handteekening van 
dezen persoon . 

De verantwoordelij~~ persoon mag zich laten bijstaan door 
een of meer onder z1Jn bevel geplaatste medewerkers die 
voor de uitvoering van hun opdracht verantwoo.rdelijk zijn. 

HOOFDSTUK III. - Over het bijh~uden' der p·lannen. 

Art. 12. - Een gecoteerd plan en doorsneden, opgemaakt 
op een behoorlijke schaal, worden bijgehouden en stellen de 
afmetingen der gaierijen en uitgravingen vast alsook hun 

' 

' .. 
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Jigging ten opzichte van bepaalcle punten van den boven-

grond. , . 
Het plan wor-clt opgemaakt in de~ :orm van een horizon-

tale projectie, het bevat al de aandu1dlllg.en van da~gene ge-

l b ·.· 1 · ·kla1·1'no· overeenkomstlo· bo·ven-voegcl wen lJ r e open111gsve1 o, · o 

vermeld artikel 3. 
Al de aanduidingen betreffencle de vro~gere 

· ll de kenms nut 
werken en 
oplevert iu 

het plan 
den aard der gronc agen, vaarvan 
het belano· van de veiligheid, . worden eveneens op 

0 . 

of op de door.sneden aangest1pt. 

Art 13. - Het lan wordt door ·den ingenieur ~an he t 
· p · l ] an het tweede Jaar der, 

mijnwezen ten laatste l!J. c en oop v . 
onto·inning geviseerd. . . . 

0 t 1 n de onto·mnrng o.f m 
Het wordt neero'elegd ten ze e va 0 

•• f 
•• 

0 aanvaard lokaal; het bhJ t er ter 
een door het IDlJilWezen . . d" t · · an het m1Jnwezen ie me 
beschikking van den mgenieur v . 
het toezïcht van de ontginning belast is. 

1 wordt een exemp aar van 
BiJ. het verlaten van een groeve . a h t .. 

· d hoofdino·emeur v n e IDIJn-
het plan, bestemcl voor en . e;van belast is O'evoeO'd 

d . t d" met de bewanng ' 0 0 
arron ISsemen 10 . ·klarinO' Dit exemplaar is 
bij de door artikel 9 vereischte vei . 0 

· 

o·eteekend op linnen of op teekenpap1er. 
0 . 

dt instens een maal per Jaar, 
Art. 14. - Het ' plan wor t .. m . ster door een bevoegden 

. cl 1 . he t eerste i1me ' . . m en oop van 1 d datums ziJlleI' met1ngen 
d

. b . . , erkt Deze za e . 
meetkun ige iJgew · . een speciaal register aan-
op de keerzijde van het plan op lll 

duiden. dt ao'eleefd mag de besten-
Zoo dit voorsclirift nïet wo: . n. 0 d op ' verslag van den 

diO'e deputatie van den provihncieia1·aJ·n:.,ezen ambtshalve de 
0 

• d · , t · van et D1 " ' 
hoofdingemeur- 1.rnc emr ht O' oorschrijven, op de kosten 
uitvoering va,n die verp ic ·ma"' ~ de bij artikel 63 vastge-

d . ontg·inner onverm1n er van en ' 
stelde straffen. · · . . met oToote· uithollmgen 

V cl to·inmno·en o 
Art. 15. - oor . e on ° 

1 
° fo·eo·even aan den hoofd-

laar van het P an a 0 0 D b" · · wordt een exerop · · . . . ondisseroent. e lJ arti-
inO'enieur-drrecteur van h~t m1Jn~d1tr J·aarliJ"ksch op dit exem-

o . b. · k1no· wo1 < 
kei 114 voorziene lJwer "' 
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" 
plaar overgebracht, ten laatste in den Ioo 
semester. P van het eerste 

Art. 16. - Wat de ~ ontginningen van pla t" h kl ' . .f 
d b 

.c S HlC e - ei O 

van zan etre.it, mag de bestendige deputat· 1 va <l h .ca· · . ie, op voorste 
'n en oo.i ingenieur-directeur van het · · . · t · · · · m1Jnarrond1sse-

men , vnJstellmg verleenen voor het naleve d · .c 
ten :van dit hoofdstuk. n er voorschru-

HOOFDSTUK IV. - Over de to~gangswegen h. . en: et verkeer 
van ~et personeel. 

Art. 17. ~ E.lke ondergrondsche ont (J'in · d" 
bo.vengrond in verbindin(J' te staan dooo m~g ient met den "' . r mmst t "t 
g_ange~. Deze moeten_. gem,akkelijk toegankeli .~ns . _wee Ul : 

zien z1Jn van behoorliJke stutting en d . . J ZIJnz voor 
dat geen gevaar voor instorting te vreez::w:;ze .~nd~rhoudeb. 
genoeg van elkaar verwijderd opdat b . d · dZIJ ·dienen ver 
instorting niet zouden beïnvloed worden .ei e oor eenzeifde 

Art. 18. - De openingen en de vers hll . 
der schachten en binnenschacht d" c l ende losvloeren 

. . . q ~~ • , 
nmgen, hekken of valluiken, die derwïze ~oorz~en v~1:1 leu-
alle gevaar voor de werklieden word J ingencht z1Jn dat 

D 
. . . . t vermeden 

eze beve1hgrngsm1ddelell' worden d: · 
namelijk door het toedekken d esnoods vermeerderd . van . e schacht . . t 
einde de veiligheid der personen te v . . openmg, en 
schorsingen van het werk. riJwaren gedurende de 

Art. 19. - In geval een schacht buit d . . 
steid, ·dient de ontginner da.arvan onve ~~d ienst. wordt ge
aan den hoofdingenieur-directeur va rw~J t ke;11.nts te geven 
ment· na de verklaringen van d · n . e mijnarrond]isse-

' en ontgmner t h bb 
hoord, schrijft deze "de maatregelen voor d" d" e e en ge-
ten behoeve van de veiligheid van p' ' ie ienen genomen . ersonen en zak H t 
aanvullen van de voorgoed verlaten scha t . ~n. · e · c en is verphchtend. 

Art. 20. - Het wegnemen van de beti . 
ten schachten is verboden, ten ware de mm~mg der verla-
worden naarmate de betimmering wordtze se ~.cdhten gevuld 

verw1J erd. 
Art. 21. - De schachten en binnensch ht . 

tweeden uitgang uitmaken, dienen voorzie act e~.' die den · n e ZlJn van ste-

î 
1 

l 
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vige en behoorliijk geplaatste Iadders of elk an.der gelijk

waardig toestel. 

Ar~ . 22. - Zoo het o·verbrengen van het personeel door 
midcleX van een kabel geschiedt, dienen de werklieden daar
aan vastgemaakt met veiligheidsriemen, tenzij zij . plaats 
mochten vinden in kooien, of toestellen die zood!}.nig inge
richt zijn, dat het uitvallen ~erhinderd wordt. 

De windassen, die dienen voor het overbrengen van het 
personeel zijn voor~ien van een doeltreHende rem, die recht
streeks op de as van den trommel werkt. 

Gedurende het overbreno·en van personen 'worden de wind-
. 0 

assen m werkiJng gebracht door twee daartoe aangestelde 
personen. 

Art. 23. - De schachten en binnenschachten, die dienen 
voor het personenvervoer, worden dagelijks nagezien door 
den verantwoordelijken p-ersoon of zijn vertegenwoo'l.'diger. 
He~zelfde geldt voor al de tuiO'en die dienen tot het vervoer 
van personen en, namelijk, vo~-r de kabels van de windassen. 

Onverminderd deze dagelijksche onderzoekingen, worden 
die kabels en hunne verbindingen nagezien v66r hun inge

. bruikstelling en daarna minsten alle drie roaanden door be
voegde personen die door den ontginner, en onder zijn ver-

antwaardelijkheid worden aangesteld. 
De hoofdingenieur-directeur van het roijnarrondissement 

heeft het recht de nalatige of van twijfefachtige bevoegdheid 

bevonden kabelschouwers af te wijzen. 
De persoon met de driemaandelijk·sc,h~ schouwing~.n belast, 

boekt in een speciaal register de bevindmgen va~ ziJn schou
wingen. In dJ:t register dient de ·ontginner o! z~Jn v~rtegen
woordiger den datum aan te stippen van het m werkmg stel
len van de kabels en hun verbindingen en laat er ooki in 
voorkoroend geval, de verrichte herstellingen met hun rla-

turos in vermelden. ' 

Art. 24. - Voor de toepassing der voorschriften van dit 
hoof dstuk worden de hellende toeg!:J.ngswegen met de schach-

ten gelijk gesteld. 
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HOOFDSTUK V. - Luchtverversching ve 1. ht-
' r 1c. mg. 

A. Voorschriften toepasselijk op alle ondergro cl h 
n se e groeven. 

Art. 25. __, De verandwoordelijke persoon 
in artikel 11, zorg t ervoor dat de lncht op (]'' waarvan spra~k 
den toegankelijke piaatsen bedorven ziJ. Ho1. :en voor werkhe-

. J ma(]' d a· 
vaststelling.en cloor een helper laten verrichten ° e noo ige 

_Art. 26. - Wanneer het bestaan van ontvlamb 
sb kkend gas in een ondergrondsche 

0
• · aar of ver-

t ld d · 0 roeve wordt st ·e 
s e , wor en de werkheden verplicht de . va g -
totdat alle gevaar geweken zij. groeve te verlaten 

Nochtans, mag de verantwoorde1ijke 
l b d cl persoon leden het persouee ehou en, ie noodig zijn om d . . van 

lijke leiding of onder die van een doo ' ~n er ZIJn persoon
stelden plaatsvervanger maatregelen t r t ,emf, daa~toe aange-
.. b". 'd e re fen d1 h'kt ZIJn om, IJ m1 del van een sterkere lu ht e ?'esc 1 

verdunnen en het verwijderen van het s~ha~er~erschmg1 het 
wezenlijken. ehJk gas te ver-

B. Voorschriften betreffende de onder d 
. gron sche 

plastische kle1 . groeven van 

' Art. 27.- In de ontginnin.O'en van l · . 
cl d. 0 P astische kl · d an ie welke enkel bestaan uit scha ht e1, an ere 
p11tten en voor zoove:el er in de bedd'c en of fleschvo·rmige 

· · · ing reeds t gmnmgen bestaan, moeten er zich · b . vroegere on -
' In ewann vengrond een voldoend getal in go d <· g, op den bo-

veiligheidslampen bevinden ten einde et en staat verkeerende 
te onderzoeken waar het bestaan va oe te laten de plaatsen 
mogelijk geacht worden. n ontvlambaar g;ts mocht 

De verantwoorclelijke persoon is ert . 
·onclerzoek te doen wanneer teek""" ode verphcht dergelijk 

' ~uen oor h 
hem bekencl o·emaakt worden die cl em o.ntdekt of 

t:l ' e o·es h"k . onderzoek bewijzen. " c 1 the1d van zulk 

Hi.i mag dit onderzoek door een cl 
a junct laten verrichten. 

• 

r 

l 
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C. Speciale bepalingen voor de ontginningen waarin het be
staan van ontvlambare gas werd vastgesteld. 

Art. 28. - Op alle voor de werkiiede~ toegankelijke plaat
sen wordt de lucht gezuiverd door middel van een voldoende 
stroom van versche lucht . . 

Art. 29. Het o·ebruik van toestellen met vrije vlam is 
t:l ~ 

verboden. 
Art. 30. Het is verboden vuursl;tgen, stekjes of eenig 

ander voorwerp, bestemd om vuur te maken, op zich te 
drag en. 

Art. 31. - Er wordt in de verlichting der ondergrondsche 
werken voorzien cloor den ontginner, hetzij uitsluite'nd door 
middel van vlamveiligheidslampen, hetzij door middel van 
een zeker aantaf van zulke lampen en , voor ' t overige, door 
mi<ldel v;tn electrische hand\ampen. 

Art. 32. - De verantwoorclelijke persoon zorgt ervoor clat, 
in dit laatste geval een vlamveiligheidslamp afgegeven worde 
aan ied~ren werkman, die in de nabijheid v;:tn een verdachte 
werkp1aats werkzaam is. 

Art . 33. - De vlamveiligheidslampen en de electrische 
handlampen worden gekozen onder <le modellen aangenomen 
bij ministerieel besluit voor het gebruik in de mijngashou
dende mijnen. 

Voor de vlamveiligheidslampen is de mantel ni.et ver
plichtend. 

Art. 34. - De lampen dienen voorzien van een door den 
Minister goedgekeurde sluiting. 

Art. 35. - Le lampen blïljven in de inrichting bew;tard. 
De verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger zorgt 
ervoor dat de lampen overeenkomen met de aangenomen mo
clellen; daarenboven is hij er ook toe verplicht ze dagelijks 
na te zien, ze te laten reinigen en l.n goedei:J, sta;i,t t e laten 
onder houden. 

Art .. 36. ~ Op het oogenblik van het nederdalen1 wordt 
de lamp, goed gesloten, aan den werkman overhandigd. Van 
zoodra de werkm;tn zijn lamp aangenomen heeft is h:rj er 
verantwoordelijk voor . 
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.A.rt. 37. ,...-- In de ondergrondsche werken is he'; verboden 
de lampen te openen of op ·zich een werktuig te dragen <lat 
dienen kan Oro ze te openen, en in 't algemeen, op welke 
wijze ook, den toestand eener lamp te veranderen zoodanig· 
dat haar veiligheid in geyaar gebracht worde. 

Art. 38. - Al de toegankeliJke plaatsen worden dagelr'jks, 
v66r het nederdalen van het personeel door den verantwoor
delijken persoon of zijn plaatsvervanger nagezien. Die per
soon onderzoekt zorgvuldig, door m,iddel v;i.n de veiligheids
lamp, of de ~ucht geen ontvlam,bare gassen bevat. Daarna 
neemt hij, indien er aanleiding toe bestaat, de voorzorg
m;i.atregelen die voorzien zijn bij artikel 26 . 

HOOFDSTUK VI. - Cebruik van springstoffen. 

Art. 39. - De springsto.ffen inogen in de ondergrondsche 
oToeven en in hun aanhoorigheden slechts aangebracht wor-
o . 
den door personen wier bevoeg~heid gekend is en die alle 
noodige waarborgen geven van orde en goed gedrag. 

De aanstelling van deze bediende wordt gedaan door den 
verantwoordelijken persoon, die de door hem noodig geachte 
speciale voorzorgsmaatregelen aanduidt. 

De alzoo aangestelde personen dienen zich te gedragen nitar 
deze aanduidingen alsmede naar de bepalingen van art. ;ns 
en volgende van de algemeene v·erordening dd. · 29 October 
1894 betreffende de springstoffen. 

' 
Art. 40 . - Bi:j hun vervoer in de ondergrondsche werken, 

clienen de brisante springstoffen en de slaghoedjes vervat in 
onder.scheiden en zorgvuldig gesloten recipiënten. Voor de 
brisante springstoffe'n zijn deze recipiënten goed vervaar
diO'de slotvaste lederen patroontasschen en voor de slag-

o ' hoedjes iijn het sterke insgelijk slotvaste doozen of bussen. 

Art. 41. _ Het is verboden in de ondergrondsche werken 
dynamiet of gelijkaardige m,eng,sels te brengen die bevrozen 
of niet in volstrekt goeden staat van behoud zijn. 

De te benutten electrische slaghoedjes dienen, vooraleer 
te worden ge~everd, beproef d do or middel van den oh:m'meter 
en ingedeeld na;i.r den electrischen weerstand der ontstekers. 
Deze slaghoedjes worde nfn pakken geleverd. Ieder pak mag 
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slechts ontstekers van denzelfden weerstand bevatten. De~ 
weerstand wordt op den omslag v;i.n het pak aangeduid. 

De ~ntginners die _het schietsysteem toepassen waarbij 
versche1den mijnen reeksgewijze verbonden zijn, dienen pe
riodi~ch te onderzoeken of de door der vervaardiger.s van slag
hoedJeS a;i.ngeduide weerstand juist is. 

Deze navorschingen dienen gedaan met tusschenpoozen van 
~en hoogsten drie maanden alsook op ieder verzoek van den 
ingenieur v~n het m}jnwezeJl.o: 

Art. 42. - Op iedere werkplaats mag men slechts de hoe
veelh~eid springstof en het aantal slaghoedjes aanbrengen dat 
nood1g geacht wordt voor den duur van de arbeidsploeg. 

• Art. 43. - De springstof die niet gebruikt werd gedu
rende het werk, dient d;i.arna' terug boven gebracht. 

Art. 44 .. - Tot op het oogenblik van hun gebruik blijven 
het bl1Skrmt of andere l11ngzaam werkende springstoffen, de 
lonten, de slaghoedjes en de brisante springstoffen bewaard. 
op een veilige plaats, die dom: den bij a,rtikel 11 bepaalden 
verantwoordelijken persoon wordt aangeduid. 

De bri~ante springstoffen (dynamiet, en rooei.hjk otnvlam
bare sprmgstoffen) worden met uitslÜiting van aile andere 
stoffen, in een slotvasten · k~ffer geborgen. . 

De slaghoedjte.s worden in een specialen slotvasten houten 
kqffer geborgen. · 

Art. 45 .. - De patronen mogen slechts in de bo01·gaten 
a;i.ngebracht worden wanneer deze naar behooren zijn O'erei
nigd. Het laden en aanvullen geschiedt slechts door ;iddel 
van laadstokken die niet uit metaal zijn verva;i.rdigd, aaarbij 
het schokken en ruwdrukken vermijdende. Voo.r het aanvu1-
len van boorgaten m11g men slechts stoffen gebruiken die door 
vrijving geen v'onken doen ontsta,an. 

De slaghoecljes dienen aan den top der ladin O' O'eplaatst 
. 1 1 . i5 ° ' m ce aatst ingeschoven patroon, bij voorkeur naar den kant 
van de monding van het boo-rgat. 

Art. 46. - Het is verboden boorgaten of deelen van boor
gaten, die na de ontploffing m,-0chten overbljiven, te ver-
diepen of te reinigen. · 1 
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Art. 47 . .---- In geval de ontploffing door middel van electri
schen stroom teweeggebracht wordt : 

1° In geval een draagbaar ontploffingstoestel wordt benut, 
maO' de schietmeester zich slechts van dit toestel ont cloen 
wa~neer hij het voor anderen onbruikbaar gemaakt h~eft 
en na de schietdraden ervanlosgemaakt te hebben. De sch1et
meester maakt persoonlijk de schietdraden vast aan de slag
hoedjes en v·erlaat het laatst de werkplaats waar de af te 
schieten mijn zich bevindt. 

Bij het verrichten eener electrische proef op in plaat.s 
zijnde kabels, moet het intploffingstoestel de plaats van het 
slaghoedje innemen ; 

2° Bij vaste in'richtingen met uitschakelaar, client deze zoo 
geplaatst dat hij alleen door den schietmeester kan in wer
king gesteld worden. 

Deze inrichtingen dienen da.arbij te voldoen aan de bepa
lingen die voor het gebruik van electriciteit in de onder
grondsche werken zijn voorgeschreven bij ministerieelen om
zendbrief dd . 30 September 1919, kr!lchtens het koninklijk 
besluit dd. 15 Sepetember 1919,. betreffende het gebruik van 
electriciteit alsook aan de voorschri:ften van het koninklijk 
besluit dd. 28 December 1931, houdende algemeene verorde-

' ning op de electrische inrichtingen. 

.Art. 48. __, Het is verbod.en te gelijker tijd op eenzelfde 
werkplaats mijnen te laden, die achtereenvolgens dienen 
af O'eschoten ten ware het aansteken der lonten O'eschiede 

0 ' I:> 

voor al de m,ijnen v66r het ontplo'ffen van welke ook onder 
haar. 

.Art. 49. - Geen mijn mag afgeschoten worden zonder dat 
de schietmeesters zich ervan vergewist hebben clat de werk
lieden zich in veiligheid hebben gesteld en d~t de verschei
den wegen, die tot de mijn toegang geven, we), bewaakt zijn. 

Na het afschieten eener mijn, moet de .schietmeester of 
een door hem ten deze aangestelde werkman ·cle eerste op de 
werkplaats te'rugkeeren om iich erv~m te vergewissen dat 
geen oorzaak van gevaar bestaat . 

DOCUJIŒN1'S ADMINISTRATIFS 665 

.Art. 50. - Het is streng verboclen het aanvulsel eener 
mijn, hetzij ook gedeeltelijk, te ontruimen zelfs in geval 
geen poging gedaan werd om de mijn te laten ontp1offen. 

Zoo dero·eliJ1rn poo·ino· werd iredaan en de mijn niet is 0 0 t> ._, . 

afgegaan,. client de schietmeester daarvan onmiddelijk ken-
nis te g·even aan den verantwoordelijken persoon of aan den 
door dezen daartoe aangestelde. . 

Die personen dienen erover te waken dat volgende voor-
zorg.,smaatregelen streng worden toegep;lst : . 

1° De plaats waar de mijn zich bevindt word.t versperd 
vanaf het oogenblik dat deze wordt aangestoken : 

a) Gedurende twee uren in geva1 van 'ontsteking met een 
lont; , 

b) Gedurende een halve uur in geval van electrische ont
stekiug; 

2° Na dit tijdverloop wordt het toegangsverbod opgeheven 
voorwat betreft het personeel dat belas t is met het regelen 
en uitvoeren der werken die noodig zijn om he t ontploj:fen 
der mijn te verwekken · 

3° De gaten die mo~ten o·eboord worden in de nabijheid 
I:> 

van een niet ontplo:fte rn,ijn wordeù derwijze a!lngelegd dat 
er tenminste 20 centimeters a:fstand blijve tusschen de niet 
ontplofte lading en cle nieuwe boorgaten; 

4° Na he afschieten der mijnen in de nabijheid van de 
niet ontplofte mijn, worclen de opruimingswerken met voor 
zichtigheicl uitgevoerd, zonder ijzeren gereed.schap, in de 
teg~mvoordigheid van den opziener; de patronen of stukken 
van patronen en de .s.laghoedjes die niet zouden ontploft zijn 
worclen door een schietmeester verzameld, die ze in het m,a
gazijn weer laat opnemen. Deze teruggevonden slaghoedj es 
rnogen niet meer gebruikt worden . 

.Art. 51. - In d e groeven waar het bestaan van ontvlam
baar gas werd vasti:resteld moo·en slechts springstoffen wor-

~ ' I:> 

den gebruikt die als S G p erkend zijn bij ministerieele 
besluiten en zonder de maximumlading in die besluiten vast
~resteld te overtreffen. Er mag slechts overgegaan worden tot 
he t :aclen en het afschieten d·eT mijnen nadat de schietmees
ter heeft vastgesteld, door het na.zien der vlam van de veilig 
heiclslamp, dat het boorgat geen ontvlambaar gas a:fvoert; 



666 ANNA LES DES MIN E S DE BELGI QUE 

<lat dergelijk gas niet bestaat in de omgeving ervan tot op 
tenminste 15 meter afstancl en clat er geen kloven bestaan 
die on tvlambaar ' gas leveren het weik tot aan de mijn zou 
kunnen komen. 

HOOFDSTUK VII. 

Cebruik van mechanïsche werktuigen. 

Art. 52. - Wanneer werktuigen gep-la;:i,tst zijn in speciale 
galerijen ôf uithollingen, is de toegang tot deze galerijen 
of uithoilingen ontzegd aan de personen die er voor dienst
noodwendigheden niet zijn geroepen. 

In alle geval , dienen d e kuilen van de jachtwielen en 
schijven alsmede de in beweging zijnde deelen van de werk
tuigen omgeven t e zijn va,n . leuningen met stootplinten of 
van beveiligingsschuttingen die ertoe geschikt zijn het pe'r 
soneel zooveel mog elijk te vrijwaren tegen ongelukk en. . 

Art. 53 . - D e door de omstandigheden aangewezen voor
zorgsmaatregelen dienen genomen ten opzichte van de in 
werking zijnde clrijfwerken alsmede van vooruitspringende 
en beweegbare deelen van mechanismes wanneer zif tot onge
vallen mochten aanleiding geven. 

HOOFDSTUK VIII . - Maatregelen1 tegen waterdoorbraken. 

Art. 54. - D e bij artikel 11 aangeduide persoon neemf de 
ma,atregelen die mochten noo~ig bevonden worden om de 
groeve te bevrijden van een waterdoorbraak. Te <lien einde 
schrijft hi j namelijk boringen voor en oefent toezicht uit 
O·Ver hun uitv:oering. 

Art . 55. - In de ontginningen van pl;:i,stische klei is het 
verboden zelfs wanneer de in bov·envermeld artikel aano'e
duide voorzorgsmaatregelen werden genomen, werken uit° te 
oefenen onder poelen of in de nabijheid ervan t enzi j daartoe 
toelating werd verleend door den ho of dingenieur-directeur 
V;l,n het mijnarro.ndissem,ent, die de na te Iev·en voorwaarden 
vaststelt. ,. 

1 
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HOOFDSTUK I X. ~ Maatregelen te nemen bij ongevallen. 

Art. 56 . - Wanneer een erg ongeval ter kennis gebrach t 
wordt van den ingenieur van het mijnwezen, begeeft hij zich1 

zoo hij het nuttig acht, t er plaatse om er de oorzaken van op 
te sporen en er proces-verbaal van op te maken. 

Dienen als er o'e onn·evallen aan o'ezien deze die als dusda-o 0 r:> 

nig worden bepaald bij k oninklijk besluit dd . 20 December 
1904, waarbi j het aangeven van ongevallen wordt ger egeld, 
inzonderheid, deze die den dood hebben veroorz::wk ~ of die 
van aard zijn, 't zij den doocl , ' t zi.i een blijven <l e totale of 
gedeeltelijke onbekwaanheid voor gevolg te hebben en no
vendien de stoff elijke ongevallen die de veiligheid der wer
ken of der bovengrondsche eigendommen in gevaar mochten 
brengen zooals belangrijke instort ingen, waterdoorbraken, 
ontstaan van ontvlambaar of verstikkend gas, springen van 
electrische k abels, br.eken van kabe1s dienende voor het ver -. 
voer van het personeel. 

Die ongevallen dienen 
kend gemaakt aan den 
mijnarrondissement . 

onverwijld door den ontginner be
hoofdin(J'enienr-directeur van het 

0 

Deze mag, zooals in o·e~al van onmidde11ijk gevaar, 
opeischingen doen van we~ktui(J'en paarden en manschap-

d 0 ' . k pen, en e noodige bevelen geven voor de reddmg der wer -
lieden. De reddingswerken of de werken nooclig tot h et voor
komen van nieuwe gevaren worden uitgevored door de zor
gen van het bestmu· der groeve mits de goedkeuring en 
onder het t àezicht van den hoofdino'enieuT-directeur van het 
mijnarrondissement. In g eval van ;eeningsverschil over ~e 
t e nemen maatregelen is het advies van <lezen laatste besh s
send. 

Art. 57. - De ontginners en directeurs der mijnen of 
owdergrondsche ig r oeven, k5'eiegen in de nabij'heid van de 
ondergrondsche groeven waar een ongeval mocht overkomen 
zijn, dienen al de hulpmiddelen te verschaffen waarover zij 
mochten beschikken, ' t zij in manschappen, ' t zij even op 
welke andere wijze, met dien verst ande dat zij in voorko
mend gevaÎ, hun rechten mogen lat en gelden, t egen wien 
het naar recht en behoort, tot het bekomen eener vergoeding. 
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Art. 58. - Wanneer de hoofdingenieur-directeur van hE» 
mijnarrondissement vastgesteld heeft dat het onmogehjk is 
de plaats te geraken waar zich de lichamen bevinden van de 
op de werken omgekomen werklieden, geeft hij daarvan kn
nis aan den burgemeester, die daaromtrent proces-verbaal 
opmaakt en het aan den procureur des Konings overmaakt, 
op wiens toed.oen en mits de toestemming van de rechtbank 
deze acte in het regist er van de burgerlijken stand wordt 
ingelascht . 

Art. 59. - De uitgaven, die vereischt worden door het 
verleenen van onmiddelijke huip aan gekwetsten of door 
verdrinking of verst ikking omgekomen werklieden en de 
herstellingswerken, vallen ten laste van de ontginners. 

Art . 60 . - D e ingenieurs van het mijnwezen sturen zoo
haast mogelijk aan den procureur des Ko·nings de processen
.ve~baal, die zij ter gelegenheid van ongevallen opmaken. 

HOOFDSTUK X. - Algemeene bepalingen. 

Art. 61. _ De ontginners van onderg-rondsche groeven 
dienen aan de ingenieurs van het mijnwezen al de middelen 
te verschaffen om -de werken te bezichtigen en, inzonderheid, 
om toe O'ang te vinden tot al de plaatsen waar een speciaal 

b • . . 

toezicht mocht noodig zIJn. 

Op aanvraag van deze ambtenaren leggen zij de plannen 
en doorsneden voor, waarvan spraak in artikel 12 en in 

. ' ) 

voorkomend -geval , het register vermeld in ar~i -el 14. 

Zij dienen hun alle inlichtin.~en te geven over den toestand 
' en de leiding der werken; bIJ de onclergrondsche bezichti

gingen dienen zij ze te laten vergezeUen door den verant
woordelijken persoon waarvan spraak in artikel 11 of cloor 
aangestelden waarvan de meclewerking m,ocht worclen 
vereischt voor het versc~af~tn _van de tot de uitvoerinc)' vau 
hun ambt noodig zijnde mhchtmgen. "' 

Art. - 62. ~ Ieder ontginner client ·een reo·ister t. h d 
. . 1 k" b e ou en alleenhJk bestemd om ce opmer lilo·en en raad · 

. . . . "". gev1ngen van 
de mgerueurs van het IDIJnwezen e:nn aan te t. s lppen . 

• 
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Art. 63. - De in_breuken op de bove11staande po.Jitieveror
deningen, zelfs wanneer zij niet gevolgd waren van onge
lukken, zullen vervolgd en gevonnist worden overèenkomstig 
artikelen 130 en 1931 der bij koninklijk besluit del. 15 Sep
tember 1919 sameno·eordende wetten op de ·m1jnen, groeven 

b 

en graverijen . 

. Art. 64. ~ Het konink1ijk besluit dd. 29 Februari 1852 
wordt ingetrokken . 

Art. 65. - AfwijkinO'en van de bepalingen van deze 
verordening mogen worden verleend door den hoofdinge
nieur-directeur van het mijnwezen. 

De verleende afwijkingen mogen te allen tijde worden 
ingetrokken. 

Art, 66. - De Minister van Ecônomische Zaken doet uit
spraak over de beroepen waartoe de door de hoofdingenieurs
directeurs van het mijnwezen of door de bestendige deputa
tiën genomen beslissingen, bij toepassing der bepalingen van 
dit reglement, zouden aanleiding geven. · 

Art. 67. ~ Onze Minister van Economische Zaken is beJast 
met de uitvoering van dit besluit. Dat zal vigeeren zes maand 
na de afkondiging ervan in het Staatsblad. 

Gegeven . te Brusselz den f2n April 1935. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De Minister van Economische Zak_en, 

Ph. V AN IS,A.CKER. 

• 
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A LCE ME EN E D I RECT I E VAN HET MIJN WEZEN 

Brussel, den 1611 April 1935: 
17 B/117. 

Heer hoofdingenieur , 

Het koninklijk besluit dd . 2 Apri1 1935, bet reffende de 
politie e:ri het toezicht op de ondergrondsche groeven, heeft 
een leemte aangev~~d welke bestond in de reglementering 
.van dezen belangTIJken t ak der delfst offennijverheid die 
voor g evolg hµ.<l in menige gevallen de pogingen stop t~ zet 
ten der ambtenaren die belast zijn met het t oezicht der 
ondernemingen waarop dit nieuw reglement t oepasselijk is. 

In de Voordracht aan den Koning, die deze reglement ee
rii:i.g moet verrechtvaardig·en en uitleggen, ·zult U richtlijnen 
vinden voor h are toepaissing. 

Il vestig in het bijzonder uwe aandacht op de bepaling van 
a rtikel 5 waarbij wordt vastgesteld clat de hoofdingenieur
directeur van het mijnarrondissement, t er gele.genheid van 
·de verklarino· van h et openen eener ondero·rondsche oTOeve 

>::> • >::> >::> ' 

zal overg aan tot de raadplegm g v11n de andere administr a-
t ieve dienst~n, die _de zaak gebeurlijk mocht aanbelangen . 
H et wercl m et nood1g gevo~clen __ cleze verschillende adminis
tratieve diensten in ~~t komnkhJk besluit op t e sommen. U 
zult , in elk afzonderhJk ge:~l , t e oordeelen hebben weXke de 
aclminis t ratieve cliensten ZlJil waarvan de adviezen cli8'Ilen 
ingewonnen om re·den dat het ontginnen O'evolo·en k . . d o 0 zou un-
nen hebben m het geb1e~. · at onder hun bevoeg·dh "d t t 

0 1 
. . k t d 1 e1 s aa . 

nder de g ebeur lJ - e r aa p egen ~dministrat1"e d " t 
k 

ve iens en 
kunnen d esgevaUend voor omen : De Directi 

l d 
. . d" . t l . e van een aan-

pa en miJnarron ISSeroen , -c e Dienst va d 0 
V 1 

· G n e penbare 
0 k sgezondhe1d, de emeentebesturen d n· 

B 
· ' e ienst en van 

ruggen en W eg en, de Diensten der Provin · l 
teli jke W egenis , enz . cia e en Gemeen_ 

• 
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Er valt op t e 'merken {lat de Dienst van W aters die van 
Rivieren en Vaart en, evenals die cler Spoorwegen ' bij deze 
zaak het groo tste belang h ebben . 

W at cle onclergronclsch e groeven betreft , waarvan de ont 
ginningen zich moeten uitsti'ekken tot binnen de erfdienst
baarheiclstrook van 20 meter breeclte, die langs den vrijen 
rand der spoorweg-en voorbeh ouden wordt , zurt gij u te 
schikken hebben naar de bepalingen van het koninklijk be
sluit del . 1 September 1897, houdende algemeene vergun
ningsbepaling en voor het openen en het ontginnen van g roe
ven , enz . in de nabijheid van de 8poorwegen. 

Krachtens de bepalingen van dit k oninklijk besluit , wordt 
de vergunning tot het openen of het ontginnen van een onder
grondsche groeve in deze erfdienstbaarheidstrook vedeend 
·door ~en Heer Minister van Verkeerswezen of door zijn ge
machtig de ( at . 1) , na r aadp}eo·inO' van h et Mijnwezen, wat 
bet r e:ft de speciaal op t e leg;e; verplichtingen (art. 3) , 
w.aarvan het n aleven on.der het toezicht staat van de Inge
meurs van het Mijnwezen (art. 3 ) . 

Er valt ook op te merken <lat alle inbreuk op de aldus voor
g eschreven vereischten bestraft wordt overeenkomstio· arti
kel 7 van de wet dd . 25 Juli 1891 , op de politië d~r 

0

spoor
weg en (art . 9). 

Geiieve ;erd~~' bij de toepassing van artikel 1 en 12, de 
volgende nchthJnen in acht te nemen: A'rtikel één van het 
pol~~iereglement over de ondergrondsche g roeven is toepas
sehJk op <l e groeven waarvan de onto·inning O'eschiedt door 
middel van putten of onder grondsche

0 

uitgravi~gen . 
In zekere g eval1en kunnen de ontginningen die g ed11an 

wo~~en doo.r middel van putten , zich voordoen onder den 
sch1Jn van üpenluchtgroeven . in andere O'evallen dragen zij 

d h ' . >::> eer er et kenmerken van ondergrondsche ontginningen. 
E ene juiste begrenzin o· van deze t wee soorten van ontooin

ning en is bijna niet mo; ·elijk en elke getrof:f en regel o~ ze 
vas ~ te steilen moet noodzakkelijk min of meer willekeurig 
schijnen. Niettemin, daar het behoort <lat een zelfde regel 
gevolg d word e in geheel het land heb ik besloten dat dienen 
aangezien als openluchtgroeven,' de cylin{ler- of fleschvor
mige putten waarvan de ·diepte geen t wint ig meters overt reft. 
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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 ; 


