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Art. 3. - Sans préjudice des prescr iptions énoncées aùx 
articles précédents, les dispositions de la loi du 14 juin 1921 
restent en vigueur dans les établissements mentionnés à l 'ar
t icle premier. 

Art. 4. - Sans préjudice des clevofrs riui ineomhent aux 
officiers de police judiciaire, la sur veillance de 1 'exfcution 
du présent arrêté sera assurée par les fonctionnaires visés 
par l 'arrêté royal du 12 févr ier 1937, pris en exécution de 
! 'article 4 de la loi du 9 juillet 1936. 

Art. 5. - Les infractions aux dispositions du présent arrêt(. 
seront constatées et réprimées conformément aux articles !') à 
10 de la loi du 9 juillet 1936. 

Art. 6. - Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale est chargé de ! 'exécution du présent an~tl>, qui en trera 
en vigueur le 1 .. avril 1938. 

Donné à Bruxelles, le ~4 févrir.r 1938. 

LEOPOLD. 

(Su ivcnt les signatürcs <le tous les 'Min is t 1·cs.) 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MIK!STEHIE V AN MIDDENSTA:ND 

EN ECONOMISCHE ZAKEN 

MIJNPOLITIE - VERLICHTINC 

18 December 1937. - Ministerieel besluit genomen in 
toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit 
dd, 9 Augustus 1904 op de verlichting der mijnen met 
vlamlampen, gewijzigd bij koninklijk besfuit dd. 14 Mei 
1937. 

D e Min ister \·an :Middens tand en Economische Zaken , 

Gelet op het kou;nklijk beslui t dd. 9 Augustus 1904 eu 
bet koninklijk beslui t dd. 14 'Mei 1937 op de \erlich tiug der 
mijnen met vlamla mpen , inzonclerheid op de bepalingen van 
artikel 4 van het tweerle dezer besluiten, vo1gens dewelke 
cle veiligheidslampeu behoeven voorzien van een b !j mims
terieel besluit aang-enomen type van onafneembaar omhutsel; 

Herzien de ministerieele b esl ui ten genomen in toepassing 
van artik el 3 van het koninklijk beslu ;t del . 9 A11 gustus 1904 
en dragende de volgende data: •19 Aug-ustu s 1904, 7 April 
1905, 9 Novernber 1906, 26 October 1908, 14 Januari 1909, 
18 Auo·ustu.s 1909 17 Aun·ustus 1910 8 Jn11i 1911, 5 Aug-us-

l"'I ' ~ ' 

tus 1912, 6 D ecember 1.91!'.l, 15 Juli 1914, 30 Augustus 1919 
en 16 Maart 1923 : 

Overwegencle tlat wenschelijk bleek, rnet het oog op <le 
veree11voudigi11g· ervau, h et aautal typeu van bekleedsels op 
twee terug te hreng-en, 't zi.i een type voor olielampen en 
ren t;vpe voor henr.in elampe11 ; 

Overwege1ttle clat cle Jarnpen van cle typen Marsaut en 
"\Volt, die het voorwerp ui t maak te11 ·van min isterieel e beslui
te1l dd. 19 Aug-\lstus 1904, het rneest i11 g-ebruik zij11, 
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Besluit: 

Artikel 1. Na verloop YUJl den tenniju van twee jaar waar
van sprake in artikel 9ter door koninklijk beslui t <ld . 
9 Augustus 1904 gevoegd ei1 behalve de toepassing van 
hi ernavolgen d a1+kel 2, zullen de bekleedsels van de in de 
mijnen g·ebruikte veiligheidsvlamlampeu aan de bij de bier
bijgevoegde teekening I uader verklaarde volgen<le b eschrij
ving bea.ntwoorden: 

H et omhulsel is onafzetbaar ten overs taan van de bescher
mingsarmatuur van het. g las, "·aarmee bet een gebeel vormt. 
11 et is samenges telrl uit een aan een deksel en aa

11 
ee~ 

s teunstuk ger!veercle kegelvormige mof uit plaatijzer. 

D it steunstuk, Yoorllien Yan openingeu voor luchtintrek, 
zi l aan de beschenning taYeu Ya11 het g las vast en omvat, 
uit één stuk: 

Een horizontale hasis rin g A voorr.ien, on1 ·treeks hen eden, 
Yan een ringvo rmig.e vertikale l'Îh ]3 voor het ineenvatten 
tler hu ls van cle bui tenzeef en, 0111s treeks boveu, vau twee 
ring-vormige ;-ertika le ribben: cle eersle G is een voile birrnen
ring van 9 to t 10 rnillimete1· .boogte, geschik t zooals op 
teekening I aangeduid, op zul k e wijr.e clat de uittrekkende 
lurh tstralen niet recbtstreeks me! rle r.eef in aanraking
komen; de bveede rih D is ee n, 111et 1l e11 eersten concen
trieken, buitenring en is va n ve]'(l er gerl efinieerde openingen 
voorzien. 

Deze beirl e r ibben of ringen r.iju door koppels ta \ en ver-
bonden. 

D e mo f hee ft cle Yolgen<le uf me t ing-en, in millimeter: 
binnenste doorsned e aan rl en top: 6~ (61 à 65); 
hi nn enste doorsnecle aan cl en voet : 73 (71 à 75) ; 
hoog te aa n de buitenzijde: 117 (112 à '122). 

JT e t deksel is vervaai:rl ig-rl u i t Yo 1 plaal ijzer, l irht gewelfd 
naa r omh oog en roml cle zeef uil s tekend; het ch aagt h e t aa.n
hakin gsfoestel der lamr. 

D P mof l1eeft , onm ;clcl elijk ond e1· het. clek sel 9 in vo
1
·rn 

van bulve cirkel naar b enerlen toe heg1·ensrle openinge11 , wiens 
laaµ-ste pu nt xich tenmin.o.; te !) rnillirneter boYen den top van 

\ 
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de buitenzeef bevind t. D~ze openiO:gen vertoonen de volgende 
kenmerken: 

Voor 
de 

olielampen. 
B~·eed te 12 mm. 
Maxima hoogte 14 -

Afwijking : 1/20° van de oppervlakte. 

Voor 
de 

benzinelampen. 

13 mm. 
18 -

De openingen voor luchtintrek zijn cirkelvorming in de 
horizontale basisring en rechthoekig in den buitenring- ; zij 
beantwoorden aan de volgende caracteristieken: 

Cirkelvormige openingen m de aanta.l . . 18 
horizontale ring maxima diameter f> mm. 

Rechthoekige openingen in de l aa.ntal · 
) breedte buitenring ( 

max!mahoogte 
Afwijking : 1/ 20° van de oppervlaktè. 

6 
30 mm. 
4 

Het a.an tal cirkelvormige openingen in den horizontalen 
ring . mag nochtan s op 20 gebracht wor den, mita de totale 
oppervlakte dezer openingen deze die Ir\et hooger vermelde 
caracteristieken overeenstemt, ' t zij 18 openingen van 5 tnilli
meter di~m~ter I).Îet overschrijdt. 

Art. 2 . De beklee-dsels der bestaande lampen die volgens 
eertijds toegelaten typen werden gebouwd, mogen b ehouden 
worden, op voorwaarde dat zij ten overstaan van de bescher
mingsarmatuur van bet g las ona:fzetbaar worden gemaakt 
aan de h and van een der hiernabeschreven middelen: 

1° Het bovenstaaude uiteinde van een der beschenn1ngs
staven van het glas wordt verleng d en in vorm van haak 
rond ·éèn der koppelstaven geplooid op zulke wijze dat er 
geen spel is (teekening 2); 

2° Een metalen stang verbindt den basisring van de arma
tuur, waarin zij is vastgeschroefd, met de horizontale ring 
van het b ekleedsel, waarboven zij 6 millimeter uitsteekt en 
zich alclus tusschen twee koppelstaven van het steunstuk 
komt plaatsen . D eze staaf is t u sschen de twee horizontale 
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ringen door een vrij draaiend buisje omringd (teekening 3) 
wn.arvan de buitenaÎmetingen dezelîde zijn als die van de 
andere staven; 

3° Aan de bovensten horizontalen ring van de armatuur, 
aan den middenring dus der lamp, is cen stalen veer-ring a 
op de volgende wijze bevestigd : de ring a draagt (teeke-
11ing 4), geriveerd op twe'e diametralc erkers, twee asscn li 
<lie door de twee openingen van den middenring dringen en 
uitgaan op twee hamerkoppen c, die wanneer de lamp open 
is, de ring a dus aan de micfdenring opgehangen houden. 

De middenring draagt, op de vertikale rib die het glas 
omringd, noodzakelijke insnijctingen waarin, bij het sluitcn 
der Jamp, de erkers dringen van den veer-ring . 

. Wanneer de armatuur ontschroeî d is, kunnen het glas en 
de ze.ef wor<len weggenomen en de veer-ring ri valt , terug- . 
gchouden nochtans door de twec hamer-koppen c; in die 
stand, kan de bekleeding worden ontschroefd (bovensnede, 
teekening 4) . 

W anneer de lamp weder wordt ineengezet, de bekleeding 
· zijnde vooraÎ geschroefd, drukt het glas naar omhoog de 

de assen b · die, dri11gende tusschen koppelstaven van het 
steunstuk der bekleecling, de ontschroeving dezer beletten 
( teekening 4, onderste snede) . 

Een grondplan (teekening 4, onderste deel) toont de schik
king- der staven, der openingen voor luchtintrek, der erkers 
van ·aen veer-ring die de twee assen · b draagt. 

Art. 3. De bepalingen van de voorgaande ministerieele 
besluiten, die niet overe~nstemmen met de voorschriften van 
onderhavig . besluit , worden ingetrokken. 

Brussel , den 18n December 1937. 

PH. VAN ISACKER. 
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'.l'eek·en i119 1 : Schikking van het onafzetbaar omhulsel. 
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Te~lœning 2 : Toegela.ten schikking voor d 
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door een geplooid: 8~~~~~ande lampen : vastmaking 
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Teekening 3 : T oegelnlen schikking voor de bestannde lnmpeil : vnst
ma.king door een geschroefde en cloor eeu vri j clraaiend buisje omringde 
slang. 
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MIJNPOLITIE 

Verlichting 

20 F~bruari 1938. ~ Ministerieel besluit wijzigend artikel 1 
van het ministerieel besluit dd, 18 December 1937 

. ' genomen in toepassing van art1kel 4 van het koninklijk 
besluit dd. 9 Augustus 1904 op de verlichting der mijnen 
met vlamlampen, gewijzigd door het koninklijk besluît 
dd, 14 Mei 1937. 

De Minister van Midd·enstand en Economische Zaken, 

H erzien het ministerieel besluit dd . 18 December 1937, 
betreffende de omhulsels van vlamlampen, en inzonderheid 
de bepalingen van artrkel 1 van dit besluit, betreffende de 
openingen voor luchtintrek: 

Ov:erwegende dat een voorwaardelijke vrijheid werd voor
zien wat betreft het aantal ronde OP'eningen die behoeven 
aanO'ebracht in den horizontalen ring van het omhulsel · 

b ' 

O'verwegende dat eenzelfde vrijheid kan toegelaten wor
den voor de in den buitenring aan te brengen rechthoekiae 

b openingen, en dit zoncler dat de veiligheid der lampen weze 
beïnvloed, 

Besluit: 

Eenig artikel. De laatste alinea van artikel 1 van het nunis. 
terieel besluit dd. 18 December 1937, getroffen in toepassing 
van artikel 4 van h:et koninklijk besluit dd. 9 Au"'ustu 1904 
op de verlichting der mijnen met vlamlampen b g 8 

... d 
door het koninklijk besluit dd. 14 Mei 1937, wordt :1:1;~~g t 
aangevuld : g 

l 

/1 
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(( Wat betreft het aantal rechthoekige openingen in den 
buiteDl'ing-, dit kan op 5 worden teruggebracht, mits de 
totalè oppervlakte dezer openingen deze die overeenstemt 
met 6 openingen van 30 m ;m breed te op 4 m /m hoogte bereike, 
rle nfwijking van 1/20 der oppervlakte zijnde behouden. » 

Brussel, den 20 11 Februari 1938. 

P. Desmet. 
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25 Maart 1938. ~ Mi.nisterieel bestuit waarbij wordt aan· 
genomen êen toestel dat de omhulsels der mijntampen 
onafzetbaar maakt ten overstaan van de beschermings
armatuur van het glas. 

De Minister van Midclenstand en Bconom.ische Zaken, 

Gelet op het ministeri:eel besluit van 18 December 19:n, 
O'etroffen in toepassing van artikel 4 van het koniuklijk 
besluit i. d. 9 Augustus 11904 op de verlichting der mijnen 
met vlamlampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 
14 Mei 1937; 

Gelet, meer bepaaldelijk, op artikel 2 van het ministerieel 
besluit voornoemd, dat het voorwaard~lijk behoud voorziet 
der omhu1sels van de reeds bestaande, volgens een eertijds 

' toegelaten model gebouwde lampen; 

Overwegende dât het :X ationaal Mijn-instituut na onder
zoek van het hierna beschreven toestel, een gunstig advies 
uitte tot toelating ervan. 

Besluit: 

Eeni"' artikel. Het toestel, waarvan beschrijving hieronder, 
worùt, 

0

ten zelfden titel als de bij artikel 2 van het minis
terieel besluit i. d. 18 December 1937 voornoem,d voorziene 
loestellen toegelaten: 

De beschermingsarmatuur van het glas is voorzien van 
een grendel die terzelfdertijd verticaal in het steunstuk van 
het omhulsel en in den ondersten ring van de armatuur 
schuiif t. 

Wanneer de lamp weder wordt ineengezet (zie hierbij
gaaude teekeningen 1 ·en 2) dringt het bovenste uiteinde 
van dezen grendel ·in het steunstuk voornoemd en wordt 
011 beweeglijk gemaakt tusschen twee koppelstaven dan~r 
:f,JJ een speciaal daartoe bestemden erker. ' 

. Bij ùe uiteenzetti'ng der lamp (zi:e hierbijgevoegde teeke-
nrng 3) daalt de grendel en wordt hiJ. weei·h 1 d ouc1en oor een 

1 
1 

( 
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kraag die op het bove11s te deel vau den ollllersteu rin g der 
annatuur steunt. 

Brussel, rl en z5n lilanrt 1938. 

P. DE SME'l' . 

TEëKEN. 1. - Tusschcn twee beschcrmingsstaven 
geplaatste sluitingsgrendel. 

TF.llKEN . 2. -- Schikking 
van den grendel in de 

ineengezette lamp . 

TEKKEN. 3. - Schikking van den 
grend.el in de uitoengezette armatuur 

allcen , de:ontschroeving van hct om
hulsel toelatendc. 


