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lage gesteund op min.stens dertig jaar miJ·ndiensten o·eniet 
b ' wordt het bij de voorgaande alinea voorzien verschil weo·o·e-

cijferd in geval dat deze weduwe krachtens de alo·em::ne 
wet betreffende de pensioenenen met het ouderdoms;ensioen 
wordt b.egunstigd. » 

Art. 2 .· - De bepalingen v.an dit besluit wordeu van krach t 
op den eersten dag van de maand, volgende op die van de 
inlassching ervan in den cc Moniteur belge ii. 

Art . 3. - De regeering worclt er toe gem,achtigd de ver
schillende wetsbepalingen betreffende het 'Pensioenstelsel der 
mijnwerkers samen te ordenen. 

Art . 4. - Onze Minister van Arbeiâ. en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoering van dit beshüt. 

Gegeven t e Brussel , den 30" Maart 1936. 

LEOPOLD . 

( Volgen de handteekeningen van al de Minist ers ) . 
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.MIN IS'l'E lUE V AN ARBEID E N SOCIALE VOORZORG 

INCEDEELDE INRICHTINCÊN 

17 Februari 1936. - Konink!ijk besluit. - Ais gevaar-
1,ijk, ongezond of hinderlijk, in-gedeelde inrichtingen, -
Bereiding en benutting van chloorhoudendè oplosmid
delen. - Toevoeging van rubri~k. 

LEOPOLD III, K oning der Belgen , 

A.an allen, tegenwoorcligen en toekomenclen , Heil. 

Gelet O.P het koni.nklijk besluit del. 10 Augustus 1933 om
trent de polit ie over ·de als gevaarlijk .ongezond of hiuder
lijk ingedeelde :inricht ingen; 

Gelet op het ko uinklijk beslui ~ drl. 15 October 1933 hou
dende classificatie van d e rubri eken vervat in de lijst van 
becloelde inrichtingen; 

Gelet op het aclvies van het arbe:iclsinspectiediensten; 

Ovewegende dat de ervaring op de noodzakelijheicl heeft 
gewezeu meer voorzorgen t e nemen waar het gaat om de be
r eicling en de benutting van chloorhoudende oplosmiddelen; 
dat bedoelde produkten aanleiding kunnen geven tot ernstige 
ongemakken vcior de daarbij in 't werk gestelde arbeiders 
en clat het dus billijk blijkt het gebruik cli.er vergift en te 
regelen door ze onrnicldellijk te laten beheerschen door de b e
paling en van het koninklijk besluit rld. 10 Augustus 1933 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeicl en Sociale 
Voorzoro', 

Wij hebben besloten en Wij beslui. ten: 

Ar tikel 1. - Benenclenstaancle rubr iek wordt geclassifi
ceercl oncler de als gevaarlijk, ongezoncl of hinclerlijk inge-
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deekle inrichtingen zooals deze aano·eO'e · · · 
het koninklijk besl~it del. 15 Octobero 193 v3e~ ZlJn in ~e bij 

gevoegde hJ st: 

O pgaa f der inrich ti ngen , 
bedri jven, opslag ruim-
ten , enz _, ais gevaar- Klasse . 
lijk, on gezond of hi n-
de rlijk geacht . 

Chloorhoudende oplos
middele n ; kool s tof
tetrachlori de, tetra
ch lor etaan , tr ich lor é
tyleen (bereiding en 
benuttin g van). 

O pgaaf 
van den a~ rd 

de r 
ongema kken. 

On aangename en 
scha rielijke u it
wasemingen . 

Di ensten d ie te raad
plegen zijn ter ge
legenheid van het 
onderzoek der ver-

gun ni n gsaan vra
gen. 

M. 

Art. 2 .' - Onze M:inister van _A_ b · . b 1 l . r eid en Sociale Voorzoro-
1s e ast met ce uitvoering van dit besluit. 0 

Geg even te Brussel. den l 7n F ebruari 1936. 

LEOPOLD. 

V an KoninO'SWeO'e . 0 0 • 

De M:inis ter van Arbeid eu Soci'al V · ' e oorzorO' 
A . DEL.ATTRE. " ' 

DOCU MENTS AD MINISTRATIFS 699 

ACHTURENDAC 

30 Maart 1'936. - Koninklijk besluit. - Wet dd. 14 Juni 
192·1 tot invoering van d'en ac.hturencfag en van de acht
en_-veertig~ renweek. Artikel 2. - Opheffing van som
m1ge rubr1eken van het koninklijk besluit d.d. 28 Februari 
1922 houcfende bepal1ing van de met een vertrouwens
post belaste1 personen. 

LEOP OLD III , Konino· der Belo·eu 
0 0 ' 

Aau alleu, t egeuwoordigen en toekomenden,_ H eil , 

Gelet OJl de wet dd . 14 J uni 1921, to t iuvoeriug van den 
achturencl ag eu van de acht-eu-veertigurenweek ; 

Gelet op het koninklijk besluit del. 28 F ebruari 1922 h ou
clencle bepaliug vau de met eeu vertrouwenpost belaste per
sonen. waaraan de toepassing van bedoelde wet is onth ouden 
en gelet, inzonderheicl, op de rubrieken 14° en 15° van art ikel 
1 van dit besluit; . 

Herzieu de adviezen vroeger uitgebracht door: 
1° de vereenigingeu der betrokken bedrijfshoofden en ar

beiclers ; 
2° de bevoegde afdeelingen van de raden van arbeid en 

nijverheid ; 
3° den hoogen gezonclheidsraad; 
4° den hoogen arbeidsraad; 
5° den h oogen raad voor handel en ni~verheid; 
Overweo.'ende dat m.et het ooo· op het te· werk stellen der 

0 1 0 

beschikbare arbei{lskrach ten , de ouclervinding h eeft laten 
blijken vau h et nu t de wett elijke regeling van den arbeids
duur toe te passen op de 'Personen die met toezicht belast , 
zooals : bijzondere wach ters, wakers , concierges, portiers en 
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controleurs, alsook op het met den z'ek d' soneel . l en ienst belaste per-
' 

. O,p de v-0ordrach t van Onzen Minister van A , . 
male V oorzoro· 1 beid en So-

o ' 

Wij hebben beslo ten en Wij besluiten. 

Artikel 1. - De rubrieken 14° e 150 · 
van het koninkliJ'k besluit ·cld 98 ~~eb va.nlartikel 1, § 1, 

• • ,., .I.' ruan 929 h d 
bepaling van de met een vertrouwenpost belas ~' ou ende 
worden opgegeven . te personen, 

Art . 2 . - Onze Minister van Aa1·be1· l S . 1 · ]j 1 . c en ocia e V 
ls e as ~ met de m tvoering van dit besluit. ' oorzorg· 

Gegeven te Brns el, den 3Qn Maart 1936 

LEOPOLD. 

Van Konin o·swerre · 0 0 . 

l p :M:inister ,·au Arb eid en Sociale Voorzoro· 
- "' A. DELA'l'TRE. 

• 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

MINISTERI EELE RON DSCHRIJVEN AANGAANDE 

DE MIJN POLITIE 
- ~ 

Rondsohrijven dd. 15 Oktober 1935 op het afschieten der 
mijnen. 

Een ongev'a-1 ver-0orzaakt door het ontsteken van mijnen 
is onlangs in een steenkoolmijn der Centrurobekken voor
gekomen tengevolge van het niet afgaan van eene mijn tij 
dens het ontsteken in groep van acht ' mijnen onder elkaar 

verbonclen . 
D e onclerzoeken-, over ongevallen van dien aard gedaan, 

moeten natuurli jk al cle omstandigheden navorschen die de 
hoofclzaak kunnen geweest zijn van h et niet af gaan der mijn 
en het behoor.t in ' t bijzonder te onclerzoeken of het niet 
afgaan niet werd veroorzu ak t door het in kortsluiting zetten 
van cle ermecle verbonden ontsiteker. 

Zulk een in kortsluiting zetten worclt mogelijk gemaakt 
cloor het in aanraking komen met metalen stukken-bestand
deelen van het i jzeren spoor ,. klampen of ladingsplaten v-oor 
de gedolve aar·cle enz., die gewoonlijk zijn aangebrachit in 
de nabijheid van de werkfronten waar het ontsteken van 

mijnen geschieclt . 
Men wij st er mij o,p dat bij het aaneenschakelen der tot 

het ontsteken noodio'e aansluitino·en biJ'zoncler wanneer het 
0 I? ' 

afschieten betreft van in gro e•p verbonden mijnen, sommige 
schiet-meesters er gr oote zorg voor dragen de leiclingsrlraden 
van de verschillende ontstek ers niet in den war te brengen 
- deze voorzŒ:g is zeer prijsbaar - maar zij verzuimen te 
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