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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-
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sificeerde inrichtingen, zooals deze wcrdt 
k · 11 ' 'k b 1 ·t ld aangeœevcn ·, ] t omn ~ l J - es Ul -c . 15 October 1933 : u 111 ic 

Opgaaf der inri chtingen 
bedri jven, opslagruim 
re n , en z., a is ge vaar
lijk, ongezond of hin 
d erl ijk geach t. 

Klasse. 

Opgaaf 
•an den aard 

der 

ongèrnakken. 

Diensten die te raad

p lege n z i jn ter ge
legen hei d van het 
onderz:iek der ve r-

Benzol (homologa ten e n 
derivaten) (ln richtin
ge n waaP gebrui k ge
maakt wordt van). 

Br:ind- en ontplof
fin gsgevaar 

' ge-
vaa r va n ,.erg if-
t1n g voor de Werk
li t den. 

gu nn 1 ngsaan

vrage n. 

M. 

Art. 2. - Onze Minister van Arbeid 
is belast met de uitvoerino· va 1. b en Sociale 

G 
0 c n c i t esluit 

egeven ·te Brussel den l 7n F b . 
' e ruan 

Voorzorg 

1936. 

LEOPOLD. 

De Minister 
Van Koningsweo·e. 

0 • 

van Arbeicl en S . 1 oc1a e 
A. D~LATTRE. 

Voorzorn· ,..,, 

l 
l 
1 

l 
l 

1 
l 

MINISTERIE \1 AN Nl]VERHEID 

AR BE ID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORG 

Wijzigingen aan het koninklijk besluit tot regeling der 
tusschenkomst van den medischen ai·beidsdienst in de 
aangelegenheden betreffende indeeling en in de behan
deling der verzoeken om vergunning inzake schadelijke, 
hinderlijke of gevaarlijke inrichtingen hoorende tot de 
bevoegdheid van de algemeene directie van het mijn
wezen bij het toepassen der ·verordeningen die op die 
inrichtingen betrekking hebben. 

ALBERT, Koning der Belgen, 
A a n a llen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. · 

G elet op het koninklijk besluit van 11 Maart 1920, tot 
regeling der tusschenkomst van den medisch en arbeidsdienst 
in d e aangelegenheden betre ffende indeeling van inrichtin
gen, in de behandeling der verzoeken om vergunning inzake 
ingedeelde inrichtingen en het toezicht over het uitvoeren der 
v erordeningen, die d e administratie van het mijnwezen raken; 

Overwegende d a t d e opsomming der besluiten en veror
deningen, waaromt.rent het toezicht in d e inrichtingen die aan 
de controle van het mi]nwezen zijn onderworpen aan d'e 
ambtenaren van d en medischen arbeidsdienst 1s toever

trouwdt, dient herzien; 
Op d e voordracht van Onzen Minister van Nijverhe:id , 

Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg, 

Wij hebben b esloten en Wij besluiten 

Artikel 1. - Artikel 2 van het koninklijk besluit van 
11 Maart 1920, tot regeling der tusschenkomst van den 
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medischen arbeidsdienst in de aangelegenheden betreffende 
indeeling van inrichtingen, in de behandeling der verzoeken 
om · vergunning inzake ingedeelde inrichtingen en het toe~ 

zicht over het uitvoeren der verordeningen, die de admi
nistratie van het mijnwezen raken is gewijzigd en aangevuld 
ais volgt : 

In het mijn-, groef- en graverijbedrijf evenal's in de nij
verheidsinrichtingen waarover de mijnkorpsingenieurs toe
zicht houden, zijn de ambtenaren van den medischen. arbeids-

. dienst, onverminderd de zending die aan de mijnkorps
ingenieurs is toevertrouwd, belast m et het toezicht over de 
uitvoering dey gezondheids- en ziektevoorkomende maat
regelen, voorgeschreven door de hiernavermelde wets- en 
verordeningsbepalingen en vergunningsbesluiten : 

1° Artikel 5 d er wet op vrouwen en kinderarbeid; 
2b Artikel 14, 15 , 16, 17, 18, 46, 47, 52n, 53 ' der a lge:

meene verordening van 30 Maart 1905, tot vaststelling der 
maatregele.n. welke dienen nageleefd met het ~og op de ge
zondheid en de veiI.igheid der werklieden in de nijverheids
en handelsondernemingen; 

3° Koninklijk b esluit van 28 Augustus 1911 mijnpolitie, 
stortbaden; 

4° Koninklijk besluit van 6 Se.ptember 1 91 2 steenkolen,.. 
mijnen kleed- en waschgelegenheden; 

5° Koninklijk besluit van 30 Juni 1919 : mijnpolitie, mijn
wormziekte; 

6° De artikelen 11 , 12 , 13 , 14 en 73 m van het koninklijk 
besluit van 1 5 September 1 91 9 betreffende de bovengrond
sche instellingen der mijnen , graverijen en ondergrondsche 
groeven; 

7° Artikeilen Il, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 , 23, 24 en 25 van het koninklijk besluit van .12 Maart 
1925 omtrent de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabriekeni; 

8° Koninklijk besluit van 20 Maart 1926 omtrent de 
lichamelij ke verzorg ing en voorwaarden waarin de verwar
mingstoestellen dienen gebruikt; 

9° Gezondheids- en persoonlijke ziektevoorkomende 
voorschriften, vervat in de vergunningsbesluiten der ais 
schadelijk, hinderlijk of gevaarlijk ingedeelde inrichting en. 
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Enk~I de mijnkorpsingenieurs zijn er toe bevoegd, mits de 
verplichting voorafgaandelijk de medische arbeidsopziener 
van he t dis trict te hooren, te bekeuren wegens inbreuk op 
die verschillende bepalingen. 

A r t. 2. - Onze Minister van Nijverheid, Arbeid en 
Maa tschappelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

G egeven te Brussel, den 15 n Maart 1931 . 

ALBERT. 

Van Koningswege : 

De Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke Voorzorg, 

Henri HEYMAN. 


