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AMBTELIJKE BESCHElDEN 
1\IINISTERIE V AK ECO~OMISCHE ZAKEN 

Mijnpolitie 

Verlichting met vlam .. !ampen 

14 MEi 1937. - Kôninklijk beslu1it, tot vervanging en aan
vulling van zekere bepalingen van het koninklijk besluit 
dd. 9 Augustus 1904 op ·de verlichting der mijnen met 
vlam-lampen. · 

LEPOLD III. Koning der Belgcn, 

A.an allen , tcgenwoordigen en toekomenclen, H cil. 

Gclet op de wct van 5 Juni 1911 tot aanvulling en wijziging 
der wetten van 21 April 1810 en 2 l\foi. 1837 op de mijnen, 
gra vcr ijen m gr0evei1 en inzonderheid op artikcl 15 van eerst 

h('(locldc wct . 
H er zicn de koni.nklijke besluiten dd. 9 Augustus ] 904 en 

l April 1924 op de verhchting der mijnen met vlam-h.impen . 
alsmoc1c hct koninklijk bcsluit dd. 29 Septcmber 1930 dat na
melijk wijzigck· artikelen 12 en 13 van voormeld koninklijk 
bcsluit dd. 9 Augustus 1904; 

Gclet op de beraadslagingen van d o Commissie voor herzie
ning der mijnrcglemcnten del. 10 Februari 1937 ; 

Ovcrwegcnde de lessen, aangaande de vciligheid in d E-. onder
groudschc werkcn der m~jnc~, die gietrokken kunnen wor<len 
u it. de studio van de verhchtrng onlangs gcdaan door het N a
tionaal l\fijninsti tuut, lessen die het behoort toe te passen met 
oog op ecn grootore veligheid der a rbeidcrs die in de mijnen 

wcrkzaam zijn ; 
Ovenvegendc dat het nuttig· werd g('acht zeker e tot heden t oc 

Ya n kracht zijnde r eglementairc bepalingcn nauwkeurigcr t e 

om lij ncn ; 
tk l <."t op het ecnsluidend advies van den Mijnraad uitgebeacht 

op 23 l\faart l 937 ; 
Op de voordracht van ûnoon M:inester van Economisc:he 

Zaken , 
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W ij hcbben bcslotcn en Wij besluiten : 

.. ·h Likcl 1. - De ,·oorschiften der ar t ikelen 2, 4, 5, 6 et 7 
n n lwt koninkJijk beslu it d<l. 9 .Augustus 1904 op d!' vûrlich~ 
t ing der miJ"nen met Ylam-l ampcn. bcsluit. o·ewiJ"zirrd door dit 

. 0 ~ 

van 1 Ap ril 1924, worden ingeti·okken en r cspoot ievelijk vcr -
vangcn door de volgende bepalingeu : 

« .Artikcl 2. -- In de mijn moeten vlam-vcilighbid~lampen 
vo01·haan<lcn zijn, in goedeu .staa.t en talrijk genoc.g om toc te 
laten de onivlambar~ gasscn op te spor en op de plaatsrn waar 
hct bestaan crrnn moeht mogelijk gcacht worden . 

» Wann<>cr men hct bestann va n zulkr gasscn op om 't cvcn 
wclkc p laats vcr moeclt, mogen enkcl de pm:sonen voorzien van 
vlamvciligheidslampcn zich naar dcze plaats bcgevcn of naar 
de nahijhrid ervan . 

» H t't is aan niemand, tcnzij hi j voorzicn is van ccn vlam 
lamp, tocgcJntcn <lccl t.F nemcn . aan hct opspor cn van schadc
ljkc gassen. 

» Art. 4. - De vt'ilighcidslampen zullcn moetcn voorzien 
zijn v:rn cene door den Ministor goedgekeur dc slui ting en van 
ccn door m in istcricel bcsl uit t oegelatcr1 onverplaat:sbaar om
hulscl. 

» Art il. - De veilighcidslampen zuJlcn in de inrichting in 
bewm'ing ùl ijvcn. H et bcst uur d er mi.in zal zorg dragen dat 
de Ian:pc~ ovcrechkomen met de tocgclaten modcllen en met 
de schikkmgen van artikel 4. 

» Ag~~lten, aangcsteld door hct best.uur der mijn, zullen 
?elast 7.1Jn zc dagelijks te onderzoeken , ze te docn kuischen en 
m goeclen s~a_at t e d ocu bchouden . Z ij zullen cr op wak en dat 
gecn gcbrek.Jnge lamp in dicnst wordc gcnomen. 

» H et sluiten dor lampcn en het ovcrhandigen aan het pee
s~nC<'l zullcn gcschiedcn onde.r hct toczicht ' t zij ~an ccn der 
~1.C'rhovcn vcrmeldc agm1ten , 't zij van ecn ander agen t insge.. 
h Jks aarigrsteld door het bcstuur der .. 

D Tll.lJU . 
» œc agcn ten die in dczc hoeclan igheid bij het t oezkht van 

h~t personecl Zi.Ùlen opgcgeven worclen , mogen geen onder ne-
mingsloon ontYangcn en ook n iet t.. - t1 1-1- · · · d k . . uc ·o lli.Cn z1Jn m e on osten 
voortspru1tcndc mt hct onderho1·1a ~ 1 ' c1c1· ampen. 
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» Artikel 6 _ _ Bij de nced at ing, wordt de lamp, in goed~n 

t bel1001,liJ.k ucslotcn overhancligd aan d en dragcr d10 
s taa en · o ' • • , . · l 

d 1-t 1· 8 cr zich van tu bediencm. Deze zal cr ZJ<'. l van o•cnoo zaa ' . 
~crgcwisscn of de lamp gosloten __ is .. . 

"tT lict oo"cnblik uf dat h1J z1Jn lamp hceft. aangenomen, » v an o • . d" · l 
is d e drager vcrantwoordelijk voor d ei beschadigm gen 1c z1c 1 

crcdurcndc de bedicning cn an zouclcn kmrncn voordoen . 
b . 

» Art. 7. _ In de ondergrondscho wcrkcn , is hot verboden 

de lampen te opcnen of ecn t.uig bij zich te hcbbcn .'~·tuir~e~c 
C 

1-u•rncn worclcn creopcnd of in 't algcmccn de v-01h !l"hr.1cl m 
z " • b • • • f 
rrcvaar te brcngcn door d en s taat van ccn larnp te W1JZL~cn o 

door ecn gcvaarlijke behandcling. » 

Ar t 2. _ D e volgcndc bcpalingcm wor dcn na artikcl ~l van 
yoor~cld koninklijk beslni t del. 9 Augustus 1904 bij geYoegd 

« .Artikcl 9b-is. - De vool'schrift.cn YilD de t'.y~e en derdc 
alinea van ar i ikcl 2 zijn t oopassclijk op de m1Jngashoudcndc 

mijncn . 

» .Artikr l 9ter. - E cn tijrlstip van twcc jaar wordt t.ocge
staan om zich te schikken naat· de voorschr iften . van m·tikcl 4 
van dit besluit, bctreffcndc d e verpliching en de onvcrplaats 

baarhcid van hot omhulsel. » 

Ar t. 3. _ Onze Ministc1· van E conomir-;chc Zakcn is belast 

met de uitvoe.ring van dit bcsluit. 

G~gevcn te Brussel, den 14" l\foi 1937. 

De 

Van K oningswcgc : 

Minis tcr yan E conomischc 

. Ph. VAN ISACK ER. 

Zaken .. 

LEOPOLD. 
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~ Mijnpolitie 

Verlichting bij middel van draagbare 
· electrische lampen . 

14 MEi 1937. - Koninklijk besluit waarbij worden ingetrok
ken e~kele voorschrif~en van h~t koninklijk besluit dd. 
~~- Me_id~9: 9 op de verllchting der mijngashoudende mijnen 
d•J mi ~ van draagbare electrische lampen en waarbij 

eze worden ver.~angen door nieuwe bepaling~n die, trou-
wens, ook de m11nen zonder mijngas aanbelangen. . 

LEOPOLD III, Koning der Belgen . 

.cl.an allen, tcgrnwoordigen rn toekomendc, H cil. 

Gclct op <le ·vct va r.: J · 19 ' 11 û um 11 tot aan vullin oo · · · · ùcr t.tc 
2 

.,, en w1Jz11:,11no· 
w~ . u v1tn 1 April 1810 en 2 ~foi 1837 on de · · , 

0 

ll'I"' \'Cl'!J , - ffi lJllell ~ dco .ld en en groeven en inzondorhc id op artikel 15 van eers~ 
)C OP c wet; 

. H~·1·si0n het koninklijk bcsluit <ld. 10 M:ei 1919 . d ' . 
11cht.mg der mijngashouden l . . . . . op c ' m
clocl 1·ischc lampcn ; cc miJHOn biJ m1<lùcl van draagbarl' 

Gelet op de bcraadslal7incrcn . . . 
ning der miJ'nl'(.'o'l t 0 

"' van de Komm1s1e voor hc1·zie>-
. .,, emen en dd. 10 F cb . 19 .. Ü\-Cl'WCgcndc: dat het no a· ruar1 'd7; 

lingen Yan voormeld k . klo .1.g wcrd. gcacht mool'dore bcpa-
. onrn IJk beslmt k . 

lijncn en enkclc nicuwe toe a . . nauw cur1ger te om. 
zon<ler nujngas; P ssehJk te maken op mijncn 

Gclct op het eensluidend a<;l · 
bracht op 23 l\faart 193

7
. < vies van den Mijnraad uitge., 

Op de \'Oord.,.acht van O~w· ?lf'n' t 
·~ - l is cr van E conomiseho Zaken, 

Wij lrnbhcn besloteu en wi· · b 1 . . J es uiten : 
Art1kcl 1. - De voorsch1·iften v •. 

hct. koninklijk hesluit dd 10 l\il . an aitikedcn 1, ~. a en 4 van 
.. · ei ] 919 op de · i· l · 

m1Jusgashoudendc mijncn bi .. m'dd 1 . \ Or1c ltmg der 
J 1 c van <ll'aagbarc o}ectrischc 

11 

l 

t 
1 

1 

t 

l 
1 

[ 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 5î3 

Iampen worden ingetrokken en onderschei<lelijk vervangen door 
hicrna volgcn<lc bopalingcn, die trouwens, toep~elijk zi.iu op 

. de mijncn zondcr grauwvum· : 

« Artikel 1. - De verlicltting der m1Jnei1 bij middel vau 
<lraagi.Jarc elcctrische lampe;: zal door het. bedrijfshoofd wor-

dcn gcrcgcld. 
» In do grauwvuurmijncn, zal men hct typP mveten gebrui-

ken tocgdaten bij ministerieel besluit en <lat, namelijk, vol
doct aan de volgende voorwaarden on aan al de andere welke 
noodig kunucn worden geacht : 

» n) De gloeilampen moetrn ing.eslotc'.11 zijn in uit dik glas 
vervaarcligde, hermetisch gC'slotcn stolpon; 

» b) De accumulatorbussen mocten ondoordringbaar zijn ; 
» c) Er moet een toestel woe<lcn gcbruit waarbij het onmo

gclijk is ü1 de wcrken de stolpen af te nomcn en de busscn te 

openen; 
» il) De contacten voor stroomaansh.ùtiug moeten in geslo-

tcn vatcn aangebracht zijn; 
» e) D e kicmmcn der accumulatorcn moeten zooùanig 

gc.sehikt zijn dat. zc ongcnaakbaar zijn terwijl de lamp dienst 

doct . 
» In da mijncn zondcr grauwvuur volst.aat het <lat de lam-

pcn rnl<locn aan de hicrbovcn vermelcle voorwaardcn c) en e). 

» Artikel 2. - De draagba.re clcctrischc lampcn zullen in 
de inrichtiug J:>ewaard blijvcm. Het bcstuur d er mijn zal er 
op waken dat de lampcn van het toegelaten typo zjjn en over
oonstemrnen met de bepallngen van artjkel 1. 

» Agentcn, aangcsteld door het bestuur der mijn, zullen 
ooelast wordcn ze dagolijks te onclerzoekcn, zc te doen kuischen 
~n in aoedcu staat te doc.n behoudon. Zij zullen cr op waken 
<lat ge

0
en enkclc gobrelddgr· la mp worde gebruikt. 

» Hrt sluitcn der lampen en het ovorhandigcn aan het opr
soncel zullcn gcschieden on der h<'t toooicht, t' zij van ew der 
hiorbovcn vermeldc ag<'n tcn 't zij van cen andcr agent insge
lijks aangrstcld door het best.uur der miju. 

»De agent<m die in dezc hoedanigheid bij he-t toezicht van 
hct pcrsoncel zullcn opgegeven worclen, mogen gecn ondernc-
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mingsloon onLYangcn en ook uict betrokl . . . · œn Z1Jl1 m de onk t 
voo1·tsprmte:ndc. ltit het ondcrhoud del' lampdn. , os en 

» A1tilœl 3. - Op het ooacnblik ] . 
l 

· " van ce afdalinrr , dt d 
amp m goedcn staat en bchoorli 'k 1 "'' \\Or · c 

d <l 
J gcs otcn overb a· d 

en rager <lie aenoodzaakt is . . l ' an tg aan 

l 
. ,, c1 z1e 1 van te bca· , D 

za z1ch YCL'"'ewissen of de 1 tene111. cze 
b amp o·cslotcn is 

» Yan het oogcnblik af dat hij ': . 1 · · 
is <le dra0 ·er vcrantwooi•del' ·i ZlJ ll amp hccft aangcuomen 

"' lJ ' voor de b 1 d' · ' 
gc<lurendo de bedienina c . esc 

1
a igmgen di

1

e zich 
o l van zoudcm kunnen voordoen 

» Artikd 4. - In de ond . . <l · 
den Je lampcn t.c open en of e1 g1.0n. schc wcrken is het vcrbo-

k 
een tmn- bij t e h d 

ze U11nCll wordl:n acope d . · , 0 OU en waarmedc 
o n ' in t al..,.onwcn d · 1· 

gevaar te brc11gen 'door deii st t "' o vm ighcid in d aa van cen lamp t . . . 
oor ecn gcnial'lijke bchandeling. » · c W1JZ1ge11 of 

~i.rt. .~· - Y~1lgcn<lc bcpaling wol'dt na art ikcl 
konmkhJk bct-lu1t dd. 10 i\foi 1919 bijgovocgd 5 aan het 

« Artikcl 5bis. - Er wordt den ùed .... f 1 'd d .. 
d 

. IIJ s e1 ers er rrtlJnen 
zon cr grau wvuur een uitstel ·l d . . d . ' vc1 een van twec iaa.r te11 
cm c ;::1ch t · J 'kl '' bctreffcnd e sr 11. cen naar de voorschriftcn van dit bcsluit 
. d c het afncmen der stolpcn , het opcnen der ùussen 
m c werken r c] 

ac 1 
c i e ongenaakbaarhcid van de Jtlemmen der 

cum u n toren. » 

Art. 3. - Onze l\1inistcr var1 Eco' . 1 met a . . nonnsc 1C Zakcn is belast 
c mt.rnerrng van dit desluit. 

Ocgcvcn le Brussel, den 14" Moi 1937. 

De 

Yan Konin!?Sweae . 0 0 • 

Mïnistct van Economischc 

PJ1. V AN ISACKER. 
Zakcn, 

LEOPOLD. 

-------------~~-~ ....... 

:Mll'ITSTERIE V Al~ JUSTITIE 
:MINISTERIE VAN BUI'fENLANDSCHE ZAKEN 

EN BUITENLANDSCHEN HANDEL . 
EN MINISTERIE V AN ARBEI D EN SOCIALE VOORZORG 

15 Maart 1937. - Ministerieel besluit tot regeling der 
indienstneming van vreemde mi)nwerkers in Belgiii. 

De Minister van Justitie, de Minister van Buitenland
sche Zaken en Buitenl andschen Handel en de M:inister 

van Arbeid en Sociale Voorzorg. 

Besluiten : 

AFDEELING I. - Indienstneming 

Artikel 1. - Aan de vreemde mijnwcrkers dié met maehti
ging van de l'egeering in dienst werdcn genomen, kan toelating 
oro over <le landsgrenzen te komen worden verleend, op voor-

waardc : · 
1° dat zij tot een bepaal<le nationali teit behooren en van 

den militairen dienst ontslagen zijn; 
2° da t zij in den kolenmijnarbeid gespecialiseerd zijn en 

hiervaïl kunnen docn blijken, tenzij het ondergr ondsche hel-

pers zou gelden; 
· 30 dat zij ::ilvorens in het land binnen te komen, de politie-
formalitciten hebben vervuld waaraan ie<ler vreemdeling, v66r 
hij in het Rijk wordt toegelaten, moet hebben voldaan. 

Art. 2. - De bclanghebbenden moeten voorleggen : 

10 ecn attest waaruit blijkt dat zij aan geen ziekte lijden 
die besmettelijk is of overgczet kan worden en dat uit hoofde 
van hun gezonclhiüdstorstand niet kan worden gevreesd dat 
.zij cerlang ten laste van de openbare weldadigheid i'!Ouden 

komen. 




