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Arrête: 

Article unique. L ' explosif dénommé « Nitrocooppal ire 
II S.G.P. » pi·ésenté par la Société anonyme (( Poudrerie 
Roy ale de W e~teren,. Oooppal et Oie n rue des Colonies. 5-! 
à Bruxelles et sat~sfaisant aux conditions cle compositio~ ei
après: 

Constituant : 
Nitroglycérine 
Binitrotoluol 
Cellulose 
Ni~rate ammonique 
Chlorure sodique 

T eneurs : 
H ,5 
1,5 
6,0 

59,5 
2L 5 

100,0 

'rolérance : 
+ 0,50 
+ 0,25 
+ 0,25 
+ 1,00 
+ 1,00 

peut être u tilisé comrue explosif S.G.P. à la charge maxi
mum de 800 grammes . 

Ex·p.éditio·n du présent arrê~é sera adressée pour informa
tion à la Société anonyme (( Poudrerie R.oyale de Wetteren , 
CoopJ>al et Cie n à Bruxelles, à M. ! ' Inspecteur ' Général des 
Mines à Bruxell e.si, à ~L l ' Inspecteur en ch ef des explosifs, 
à Bruxelles, à M . le Directeur de l ' Institut National des 
;Mines à P ât<.uages et, pour exécution à MM. les Ingénieurs 
en Chef-Directeurs des arrondissements des Min,es. 

Bruxelles, le 20 décembre 1935. 
V AN. ISACKER 

ANIBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE Y AN LANDSVER.DEDIGI NG 

5 Maart 1935, - Wet betreffende de plichten. der ambtenaren 
in oorlogstijd, 

LEOPOLD III. Ko·ning der Belgen, 

Aan a.llen. tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

De Kame.rs hebben aangenomen en Wij bekrachtigen het
geen volgt: 

Artikel één . Ieder persoon die een qpenbare functie, een 
openbaren post ·of een openbaar ambt waarneemt, ieder per
soon belas.t met een O'Penbaren dienst, ieder beheerder, be

ambte of bediende, van een openbare inrichting of van een 
door ·den Staat, de provincie of d.e g emeente geautoriseerden 
of geconcedeerden dienst moet, in geval van mobilisatie van 
h_~ leg-er , als hij niet onder de wapens geroepen worclt, al 
z1Jne krachten bes teclen aan de uitvoering der bevelen die 
h em gegeven worden ·cloor zijne chefs of door de chefs tot 
wier beschikking zijne meercleren hem stellen . 

. A~·t . 2 . - I ecler bij vorenstaancl artikel b edoeld persoon, 
dis i n geval van mobilisa tie van het leger diensten moe ~ hel 
pen _v~1Tich~en waardoor hij met het publiek of met aan zijn 
adnumstrahe vreemde personen in aanraking komt, draagt 
als herkenningsteeken een armband in de nrutionale kleuren 

. ' 
voorz1en van een op de binnenzijile 'genaaide etiket met ziju 
familienaam en vooruamen en den dienst waartoe hij b ehom:t. 

Dient hij organiek cleel uit '.:e maken van de st aven of vau 
de troepenkorpsen ,. dan draagt hij een uniform waarvan de 
kenmerken door den minister van landsverdedi ()'ino· be;paald t::> t:> 

worden. 
Art. 3. - I eder bij art.ikel 1 b edoeld per.soon , die onbe-



( 
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kwaam bevonden is om zljn werk voort te zetten, worilt , 
in geval van mobilisatie van het leger, ambsthalve i;in in ' t 
geval van den dienst ter beschikking gesteld bij afdanking ; 
voor de tijdelijke bedienden geschiedrt het ontslag met eene 
maand opzegging·. 

Art . 4. - Ieder bij artikel 1 bedoeld persoon die, in geval 
van mobilisatie van het leger ., den hem toevertrouwden pos t 
verlaa: .. zonder bevel of zonder toelating van de overheid 
waarva~ hij afhangt). wordt g~straft met één maaud tot één 
jaar gevangenis, onverminderd de t uchtstraffen. 

Boek één van het Strafwetboek, zonder uitzondering van 
hoofdstuk VII en artikel 85, is toepasselijk op deze over
treding. 

Art. 5. - De Koning bepaalt d e vergoedingen verschul
digd aan ieder bij artikel 1 bedoelcl persoon die, in bevolen 
dienst, oorlogsverwondingen opliep., alsmecle de vergoedingen 
verschuldimd aam de weduwe, de weezen o·Ï de ascendenten 

b 

van een bij artikel 1 bed-oeld pers-Oon die in bevolen diensit, 
ten o>evolo>e van dezen dienst ·en ten. gevolge van den oorlog, 

b b 

het leven verloo·r. 
Ko-ndigen d.e tegenwoordige wet af,. bevelen dait zij met 

's Lands zeg,el bekleed en door den <( Moniteur >> bekend
gemaakt wordé. 

Gegeven te Brussel, den 5n Maart 1935 . 

LEOPOLD . 

Van 's Konings wege: 
De Minister van Landsverdediging, 

A. DEVE.ZE. 

Gezien en me~ 's Li:tnds zegel g'ezegeld: 
De Minis ter van J ustieie, 

Fr. BOVESSE. 

DOCUMEN'l'S ADMI NI STRATIFS 34 1 

24 Februari 1936, ·- Koninkl ijk besluit nr 1169 tat vaststel
ling vari den, hiërarschisc.hen. rang, de rechten en de 
pl ichten van de burgerlijke amtenaars en beambten der 
verschil!end·e ministerieele departementen die aan het 
gemobi·liseerd leger zi jn verbonden·. 

LEOPOLD III., Koning der Belgen, 

Aan alleu, <tegenwoordigen en toekomende, H eil. 

Herzie~ de koninklijke besluiten n" 14178 van 2 Mei 1902 
en nr 2950 van 8 Septe.mber il9l5 betreffende den hiërar
schischen rang van de bij het veldleger ged.etacheerde' amb
tenaren van he;~ Departement van S;poorwegen, Ze.ewezen ,. 
Posterijen en Telegrafen; 

Herzien het Koninklijk besluit nr 2312 van 23 Augustus 
1914 tot vastelling van het bech:ag der mobilisatievergoeding 
welke aan de offic;ieren en gelijkgestelde alsmede aan de met 
den ra,ng· van oficier bekl'eede burgerlijke ambtenaars der 
verschillende departementen dient uitbetaalcl; 

Herzien het Ko-ninklijk besluit nr 4565 van 31 Maart 
1917, tot vaststelling van den hiërarchischen rang der am b
tenaars, beambtén en lager e bedienden van andere departe
ment en dan dit van oorlog en die aan het gemobiliseerd' 
leger zijn verbonden ; 

Gelet op de wet van 4 Maart 1935, betreffende de plichten 
der ambtenaren in -OOil:fogstijd; · 

Overwegende dat het leger in oorlo-gs•ti jd beroep kan moe
ten cloen op de diensten va,n :iecler aan vermelde wet onder
worpen persoon ; 

Willende den hiërarchischen rang, de rechten e~ de 
plichten dier personen bepalen; 

Op de voordrachit; van Onzen M:inister van Landsverdedi
gmg. 
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vVij bebben bes1oten en -Wïj besluiten: 

Artikel é~n. - In oorlogstijd kunnen Wij , voor zoover 
W ij het nuiJ~ig achten , ieder burgerlijk ambtenaar , beambte 
of bediende die geene militaire verplichtingen heeft , doch 
onderworpen is aan de wet van 5 Maart 1905 betr effende 
de plichten der amb~enaars in oorlog stijd, tijdelijk aan het 
leo·er· verbinden. 

0

Art . 2 . _ Ieder bij artikel 1 bedoeld ambtenaar, beambte 
of bediende bekleedt, i.n de militaire hiërarchie, een rang die 
wor cLt bepaald volgellJS. cÎe bet reking welke hem in het leger 

'is toegewezen . 
Art . 3. - I eder bij ar t ikel 1 l ,ecloeld ambtenaar met den 

ran o· van officier ontvangt ·een ko-niukli.ik brevet voor den 
ran:· die hem tijdelijk in de militaire hiërarchie wordt toe-

o 

gekend. _ . 
De brevett-en worden door Ons, . op de voordracht van 

Onzen · M:inisi~er van Landsverdediging, ingetrokken. 
Ar t : 4 . _ Ieder bij vorig artik el bedoeld a~btenaar neemt 

·· f ti'es waar krach tens een dienstbr1ef, welke hem zJine une . · . . ] 
door G'nzen :M:inis~er van L andsverded1gm g wordt afgelevern. 

Ar t. 5. _ De bij artikel 1 bedoek~e. a~1btenaren .. beambt_en 
en beilieuden hangen af van de militaire overb e1d t e wier 
beschikkino· zij werden gesteld . . 

De bern:psfou~en, "welke zi j begaan, worden echter door 
hunne t echnische meerderen bestraft volgens de regelen en 
in den v-orm welke door hun bes tuur zijn voorgeschreven. 

Art . 6. ;____ Onder voorbehoud van navolgende bijzondere 
bepalingen dragen de bij artike~ 1 ? edoelde ambtenaars, be
amb~en en bedienden de khak1-urnform van de militairen 
met -denzelfden ran g . 

H et hoofdcleksel , de jekker en cle vest worden zond eJ' bies 
o·edragen en de schii.dj es zijn van khakilaken . 
0 

Het hoof<ldeksel en de schilclj€s zijn versierd met den 
Belgisch e L eeuw, vergu1d voor de ambtenaars met den rang 
van ·officier, verzilvercl voo-r de beambten ·en beclienden met 
den r ang van oncl er-offi cier en gebronsd voor de beambten 
en bedienclen met den rang van korporaal of soldaat . 

De ambtenaars met den rang van offici e;i: dragen geene 
s :erren t er onderscheicling vaJI de graden . 
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De hiërarchischen rang dier ambtenaaJ·s wordt aangedui<l: 
V oor de ambtenaâ.rs met den rang van opper-officier: door 

een verg1ùd dubbel sta.afj e van 7 m / m breedte op den kha.ki
band (1er pet en op de schildj es van mantel en j ekker. H et 
hoofdddekseil is dus niet voorzien van een amarantband doch 
ro-ndom de kha.kiband der pet lig t er, ond~raan, een g:ouden 
koord; • 

Voor de anib tenaars met den rang va.ri hoo.fdo.fficie.r: doül' 
een verg1ùd enkel staafje vaJI 7 m / m breed1~e , g e<lrngen 
zooa,Ls hiervoren aangeduid . D e .pet van deze ambtenaaJ·s is 
versier<l met voormelde gouden koord; 

V oor de ai.n.btenaars met den rang van lager officier : door 
een vergukl staafje van 3 m / m breedte, enkel gedragen op . 
de schidjes van den jekker en van den mantel. 

De voor de ambtenaars met d en rang van officier voorziene 
staafjes en Belgische L eemv mogen geborduurd of van metaal 
ZlJn . 

De lager e beambt e.n en bedienden met den r ang van onder
officier, dragen de politiemuts met zilveren k wast ; die met 
den rang van korporaal -of soldaart dragen de politiemuts met 
koningsblauwen wollen kwast. 

De beambten en bediend-en met den r ang van onderofficier, 
korporaal of solclaat clragen geen ander kenteeken dan den 
Belgischen Leeuw in verzilverd of g-ebronsd met~al,. en met 
1ùtsluiting van alle andere onéler1scheidings1teeken der graden. 

H et dragen van de uniform is verplicht v-oor a,l de bij 
ar tikel 1 bedoelde ambtenaars, beambten en bedienden. 

Zij worclt gedragen samen met den armband met cle natio
nale kleuren , welke voorschreven wo-rdt bij de wet van 
5 Ma.art 1935 betref-fencle d-e plich ten der ambtenaren m 
oorlogs~ij d . 

V orenst aancle bepalingen cloen geenszins afbreuk aan de 
onderrichtingen betreff encle de t enue der leden van het audi
toriaai~ en -de aalmoezenièrsdienst. 

Art . 7 . - De bij ar tikel 1 bedoelcle ambtenaars, beamb'ten 
en beclienden trekken voort hunne wedden en hunne toe1agen 
wegens verplaatsingsko s·~en ten bezwar e en doo~· toedoen van 
het bestuur '"uarvan zij afhangen. Die met den r ang van 
o.f.fieier o:utvangen , van het . D e•par tement van L anclsverde
dig ing . onder de bij desbetreffende onderrich.tingen voorziene 

__ , ....... 1..1. ............................ ____ __ 
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voorwaarden, de mo bilisatievergoeding welke toegekend 
wordt aan de officieren met den hoogsten graacl in den rang 
waarmee zij gelijkgesteld zijn . 

Art. 8 . - De ambtenaa.rs mei~ den rang van officier wor
den eventueel op eigen kos~en gehuisvest en gevoed door 
toedoen van de eenheicl waaraan zij vrbonùen zijn. De ee::i
h eid voorziet in hunne kleeding . 

Art. 9. - Onze Minist er van Landsverdediging is belast 
met de uitvosding van dit besluit . 

Gegeven te Brusseil , den 24° Februari il 936. 
LEOPOLD. 

Van ' s Ko.nin151s wege : 

De Minis ter van Landsverdediging, 

A . DEVEZE. 

' • 

MINISTEB.lE V AN Al-Œ
0

EID E N SOCIALE VOORZOlW-

17 Februari 1936. - Koninklijl< besluit, - Ais gevaarl ijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen. - ln
richtingen waar gebruik gemaakt wordt van benzol . .
Toevoeging van rubriek. 

LEOPGLD lII, Koning der Belgen , 

Aan allen . tegenwoorcligen en toekomenden, He11. 

Gelet op koninkli jk besluit dd. 10 Augustus 1933 o:rnt.rent 
de politi~ op J 2 als gevaarlijk , ongezoncl of hinderlijk inge 
cleelde inrichtin o·en alsmede op het koninklijk besluit cld. 

0 ' 
15 October 1933 houdende classificatie dier verguningplich-
t i O'e inr ich tin n·en . 

0 0 ' 

Gelet op h et arlvies van den . dienst der arbeidersinspectie 
belast met h et toezicht op die inrich '.;ingen , a1s:m.ede op d~t 
van den medische arbeidsdienst; 

Overwegende dat in sommige bedrijven seder t eenigen 
tijd een vrij aanzienlijk gebruik van benzol word:, waarge
nomen en. dat clit gebruik gepaard gaat met v.rij ernstige 
nacleelen voor het 1personeel clat met de behancleling da.arvan 
is belas.':. ; overwegende dat het dan ook redelijk is h et ge
bruik van clat produkt te regelen door de inrich t ingen , 
waarin het wordt benut, t e laten beheerschen cloor ·de be
p.alingen van he.':, koninklijk beshùt cld. 10 Augustus 1933; 

Op de voorclracht van Onzen Minister van Arbeid en So
ciale Voorzorg , 

Wij hebb.en besloten en Wij besluiten: 

Artikel één . - Beneclerus.taande rubriek wo·rclt ingelascht 
!in cle lijst der als gevaarlijk, ongezon{l• of hinclerlijk gec]as-


