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dans les distilleries de goudron et les fabriques de carton bitumé; 
2° L'arrété royal du 22 sevtembre 1987, imposant des mesures 

d 'hygiène dans les carrières à. ciel ouvert; 

3~ L'arréÛ; royal du f!;J août 19J8, réglementant l ' usage des 
essènces dites " d'autos » pour les besoins industr iels. 

III. - I ndépendamment de ces arrêtés, il existe un certain 
nombre de lois ou de règlements r essortissa.nt exclusivement au 
Service médical du Travail. Ce sont les suivants : 

1 o La loi du !'24 j1âllet 19!'27, rela.t.ive à la répartition des dom
mages causés par les maladies professionnelles; 

2° L«J loi dii 30 mars 1926, r elat ive à l 'emploi de la céruse. 

3° Le~ ~rticles fO à 48 intéressant le chapitre I V du Rè~iê
ment General de l assurance cont re les accidents du travail (texte 
coordonné par l'arrêté royal du 7 décembre 1931); 

4 0 L'arrêté royal du 10 1anvier 19SJ p"r 1"s e ' t" d , w, n execu ion e 
la ,l~i du 2 juillet. 1899, prescrivant les moyens de premiers soins 
med1caux et applicable dans tous les établissement 1 , · · 

s c asses, arns1 
que dans toutes les entreprises industrielles et comm · l . erc1a es sou-
mises à la 101 sur les accidents du travail . 

) 

5~ ~·{J/f·rété royal du 88 septembre 1986, réorganisant la t u telle 
samtaire des adolescents au t r avail et appli"cabl d to 

. . . e ans u tes 
les entreprises mdustnelles et commerciales so · , 

um1ses a la loi du 2 juillet 1899; 

so L'arrêté royal du 28 janvier 1987 et a ·At' · · té · 
1 ne es m1n1s n e s 

pr is en e.xécuti~~ .de celui-ci; basé sur la loi du 2 juillet l 899 
et prescnvant l et1quetage des produits toxiques. 

La surveillance de ces lois et arrêtés est du domaine exclusif 
des médecins du travail. 

L 'arrêté royal du 16 j anvier 1932 notamment 
être mentionné dans votre rapport annuel r elatif 
des lois sociales. 

Au nom du Ministre : 

Le Directeur Général des Mines, 

G. RA.VEN. 

ne devra plus 
à l'application 

. ' . . ' 
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AMBTELIJKE BESCHE lD EN 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

BET AALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 8 December 1938. - Wet van 
8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 20 Augustus 1938, 
betreffende de jaarJijksche betaalde verlofdagen. 
Koninklijk besluit tot bepaling der algemeene modaliteiten 
van toepassing van voormelde wet. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomende, Heil. 

li 

Gelet op de wet van 8 J uli 1936, gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, en, inzonderheid op artikelen 2 en 5 daarvan , 
luidende als volgt : 

" Ar t . 2. De ledeu van het personeel iu en voor de bij voor
gaand artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werkzaam, 
he bben, na één jaar dienst recht. op een jaarlijksch betaald ver
lof van minstens zes dagen. 

» Het aantal hierboven voorziena verlofdagen kan worden ver
hoogd bij koninklijk besluit, naarmate van de geldelijke mid
delen van de nationale hulpkas waa1·van sprake in artikel 16 
en na raadpleeging van den Hoogen Raad voor arbeid en sociale 
voorzorg. 

,, De duur van het bij de eerste alinea van dit art ikel voorge
schreven verlof moet worden verdubbeld, wat de leden van het 
personeel betreft die minder dan voile 18 jaar oud zijn op den 
dag waarop zij heb recht op verlof verkrijgen. 

,, De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdagen wor
den bij koninklijk besluit bepaald. 

» Ar t . 5. Tijclens den ganschen duur van het verlo'f, ontvangt 
de belanghebbende ten minste, zijn gewone bezoldiging, en wel 
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door tusschenkomst van de particuliere kassen of van de bij deze 
wet tot stand gebrachte nationale hulpkas voor betaalde verlof
dagen. 

» De verlofbezoldiging zal worden gevestigd door middel van 
verlofzegels die, bij elke uitbetaling van het loon of ten minste 
éénrnaal per maand, dienen te worden aangebracht op de verlof
kuart, die op naam van ieder betrokken arbeider, door den 
eer sten werkgever moet worden opgemaakt. 

» Wat het met drinkgeld betaald personeel betreft, worden de 
werkgeversbijdragen voor <le betaalde verlofdagen gegrond op 
het bezoldigingsminimum door de Diensten voor arbeidsbescher
ming en werkloosheid gevestigd voor de derwijze bezoldigde arbei-

ders . 
» De waarde der aan te brengen zegels client 2 t. h. te bedra-

gen van het loon <lat, te <lien einde, tot honderd- of vijftigta.llen 
frank wordt afgerond. 

,, Een koninklijk besluit kan, voor bopaalde bedrijvon of nij
vcrhei<lsgroepen, toelaten af te wijken van de regeling door mid
<lol van zegels, mits voorafgaande r aadpleging van de bevoegde 
paritaire commissiën of, bij dezer ontstentenis, van de mee~t. 
representatieve vereenigingen van bedrijfshoofden en van arbe1-

ders. 
,, De bepalingen van dit artikel zijn niet toepasselijk op cl"! 

arbeider s wier salaris werkelijk per maand wordt uitbetaalcl. Dr· 
wijze waarop het verlof van die arbeider s wordt bezoldigd, zal 
in voorkomend geval bij koninklijk bcsluit worden bepaald . 

,, De overige toepassingsmoda.liteiten van dit artikel worden bij 
koninklijk besluit bepaald. 

» Eveneens mag bij koninklijk besluit bovenbepaalde bijdrage 
van 2 t. b. worden aangepast, voor zooverr e dit strikt noodza
kelijk is voor bet dekken van de lasten wegens het verleenen van 
de bij artikel 2 voorziene verlofdagen. » 

Gelet op de adviezen, overeenkomstig arti kel 7 van becloelde 
wet, dienaangaande gegeven door de bijzonderste vereenigingen 
,·au bet rokken bedrijfshoofden en arbeiders; 

O\·erwegonde dat het wegens de wijzigingen, bij de wet van 
20 Augustus 1938 aan de wetgeving op dC' betaalde verlofdagen 
aangebracbt, noodig is het koninklijk besluit vau 14 Augustus 

,..._. ' 
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1936 te herzien en te vervangen door een nieuwe r eglement eering 
waarbij met bedoelde wijzigingen wordt r ekening gehouden ; 

Overwegende, dienvolgens, <lat er aanleiding tot bestaat de 
algemeene modaliteiten va.n toepassiug der nieuwe wet, bet ref
fende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, te bepalen, o~ver

. l cl de speciale motialiteiteu die nog kunnen worden mge-n11nc er 
voerd in de on der artikelen 4 on 5 der wet bepaalde gevallen ; 

Op de voordracb t van Ouzen Miuister van Arbeid en Sociale 

Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A rtikel 1. De Jeden va.n het personeel werkzaam in of voor d~ 

cl 
. 1111•11aen en inrichtingen behcerscht door de wet van 8 Juh 

0 11 erne o . 

1936 betreffende de jaar!ijksche betaalde verlofda.gen, gewijz1gd 
bij cleze. van 20 Augustus 1938, bebben reoht op een jaarlijksch 
betaald verlof van minstens zes dageu voor twaalf maanden 

dienst. 
De duur van het verlof en het bedrag van de daarvoor ver

schuldigde bez,oldiging worden , overeenkomstig benedenvermelde 
·modaliteiten , bepaald op basis van do clienstprestaties verricbt 
in den loop van het bescbouwde dienst jaar. 

Bij bedoelde modaliteiton word t geen afbreuk gedaan aan de 
speciale beschikkingen die,, op grand van art ikelen 4 en 5 vau 
voormelde wet, voor bepaalde bedr ijfstakken kunnen worden uit 
gevaardigcl , wat de bij zelfde artikelen bepaalde punten b_etreft . 

A rt. 2. H et dienstja,ar, op basis waarvan verlof wordt ver
leend, neemt aa.nvaug op l April van elk jaar en. eindigt op 
3 l i\T aart van het volgend jaar. 

Verlofbezoldiging 

Art . 3. Ouder inachtneming van de bij artikelen 10 en 11 
vermelde uitzonderingen, wordt de verlofbezoldiging gevestigà 
door middel van verlofzegels uuitgegeven door ~e ~ationale Hulp-

1
• · • betaalde verlofdagen of door de part1ouhere kassen, tot ,as voor . . . . 

1 br·acht voor bepaalde bednJfstakken overeenkomst1g art1-stanc ge 
kel 4, alinea 3, van bovenbedoelde wet. 
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De verlofzegels en -kaarten van de Nationale Hulpkas voor 
betaalde verlofda.gen worden gebruikt door al de werkgevers 
met uitzondering van dezen die behooren tot een bedrijfstak met 
eigen kas. Deze la.atsten dienen uitsluitend de door die kas uit
gegeven kaarten of boekjes en zegels te gebruiken. 

Art. 4 . Ten name van ieder arbeider client door den eersten 
werkgever, die hem in den loop van het b~schouwde dienstjaar 
te werk stelt een verlofkaart of verlofboekJe opgemaakt. 

Icder werl1:,gever moet op de verlofkaart of in het verlofboekje 

zegels aanbrengeu ten bedrage van 2 ~·. h:. van het d~or den 
bela.nghebbende verdiende loon en, 't ZIJ b1J e~~œ bet~lmg van 
Joon, 't zij minsterl.s éénmaal per maand en b1J het emde van 
de dienstverbintenis indien de arbeider den werkgever op een 
ander tijdstip verlaat. 

Art. 5. Bedoelde 2 t. h. dienen berekend op basis van het 
brutoloon , in geld, eventueel vermeerderd met het gelijkwa.ar
dige van de aan den arbeider toegekende bezoldiging in natura. 

Voor de toepassing van deze beschikking worden de door den 
werkgever verschafte huisvesting en kost geschat als volgt 

l 0 maaltijd ( ontbijt van 's ruorgens) : 1 frank. 
2° maaltijd (bijzonderste maaltijd) : 3 frank. 
3° maaltijd (avondmaal) : 2 frank. 
H uisvesting (per dag) : 4- frank. 

W at het met drinkgeld betaald personeel betreft, client de 
waardcn van de aan te brengen zegels minstens 2 t. h . te be~ra
gen van de minimumbezoldiging door de Diensten vo~~ arbeids
bemiddeliug en werkloosheid gevestigd voor de derwiJze bezol

digde arbeiders. 

Art. 6. Voor het berekenen van het bedrag der aan te brengen 
zegels wordt het loon afger~nd tot. 50 frank. of .een meerv~ud 
da.arvan. De breuken • vau dit getal komen met m aa.nmerkmg 
wanneer ze 25 frank. of minder bedrage11 en worden aangezien 
voor .50 frank wanneer ze 25 frank overtreffen. 

Nochtans is bet aaubrengen van zegels ten beloope van 2 t. h. 
van 0011 loon van 25 frank verplich tend bij elke afbetaling waar
van het bedrag gelijk is aan voormeld getal of kleiner. 
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Art . 7. Ten einde den arbeider zijn gewone bezoldiging te 
verzekeren voor de zes verlofdagen, waarop hij na twaalf maan
den dienst kan aanspraak maken, is het aanbrengen van zegels 
bovendien verplicht in de volgènde gevallen niettegenstaande geen 
normaal loon wordt uitbetaald. 

a) wanneer de arbeidor zich, ingevolge een arbeidsongeval , in 
de onmogelijkheid bevint zijn arbeid voort te zetten en di t tot 
de arbeid wordt hernomen of het ongeval definitief is gecon
so!ideerd. 

In dit geval worden de 2 t. h. berekend op het basisloon 
gebruikt voor de berekeµing van de vergoeding voor tijdelijke en 
volledige arbeidsonbckwaamheid; 

b) wanneer de arbeider zijn arbeid moet staken wegens ziekte 
en dan voor de twintig ecrste vedette arbeidsdagen; 

In dit geval heeft de werkgever het recht Cie zegels slechts aan 
te brengen wanneer hem een geneeskundig getuigschrift tot vast
stelling van de arbeidsonbekwaamheid wordt overgelegd; 

. c) wanneer de arbeider terug onder de wapens wordt geroepen 
behoudens wanneer het een tcrugroeping om tuchtredenen betreft 
en dan voor twee en veertig dagen over één jaar; 

d) wanneer de arbeider afwezig is ingevolge een vooraf en 
regelmatig door den werkgever verleende toelating of wanneer 
zijn piet vooraf toegelaten afwezigheid gerechtvaardigd is door 
overmacht of door een aan ziju wil vreemde oorzaak die hem iu 
de onmogelijkheid bracht vooraJ om t oelating te verzoeken en dit 
voor twaalf dagen afwezigheid1 per jaar. 

In de onder littera's b), c) end) vermelde gevallen wordt het 
bedrag der aan te brengen zegels berekend op het gemiddeld loon 
verdiend door den arbeider in den loop van de twee laatste 
arbeidsweken. 

Art. 8 . De verlofkaarten of -boekjes blijven in het bezit van 
den werkgever zoolang de arbeider bij hem in dienst blijft. 

Zij worden den arbeider ter band gesteld wanneer zijn dienst
verbintenis een einde neemt. 

Bij zijn aanwerving overhandigt de arbeider de kaart of het 
boekje aan zijn nieuwen werkgever. 

In het ééne en in het andere geval worden de verlofkaarten 
of -boekjes tegen ontvangstbewijs overhandigd. 
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I 

De arbeider heeft het r echt personnlijk, éénmaal per maand, 
zijn verlofkaar t of -boekje in te zien . Onverminderd dit prin
cipe mag het t ijdstip van die inzage nauwkeur iger worden bepaald 
in het werkplaa tsreglement of bij gebreke daarvan, bij sch r if
tclijke of mondelinge overeenkomst tusschen par t ijen. 

Art. 9. H et bedrag va.n de op de verlofkaart of in het verlof
boekje aangebrachte zegels wordt door de nationale hulpkas of 
doo1· de particuliere kassen, die de zegels hebben uitgegeven, aan 
den rechthebbende door bemiddeling van de postkantor en uit
gekeerd en dit onder de voorwaarden en naar de modaliteiten 
bepaald bij de koninklijke besluiten wâarbij de werkwijze v~n 
clie kassen, over eenkomstig art ikelen 4 en 16 van voormelde. wet , 

wor<lt geregeld. 
Tot die uitkeering zal worden overgegaan ter gelegenheid van 

het verlof van den belanghebbende of, wanneer het ver lof wordt 
verdeeld , ter gelegenheid van zi jn hoofdverlof. 

De arbeider d ie op pensioen wordt gesteld mag, nochtans, wan 
neer h ij ophoudt te arbeiden , de onmiddelli jke afbet aling vergen 
van elke verlofbezoldiging ver worven gedurende het loopende 
dienstjaar , en van deze verw~rven ged~rende het verloopen 

dienstjaar , indien ze hem ~og ni_et werd m tgekeerd. 
D e beschikkingen van dit art1kel doen geen afbreuk aan de 

speciale regelen die kunnen wor den ingevoerd wat de werkwijze 
van de par t iculiere kassen betr eft. 

Ar t. 10. Bij de koninklijke besluiten , waarbij , op grond van 
ar tikel 5, alinea 5, van voor roelde wet, voor bepaalde bedrijfs
takken afwijkin g van de r egeliug door middel van zegels wordL 
toegela ten , wor den d e toe te pa:i~en modaliteiten ~epaald wat 
het storten van de werkgevers b1Jdragen en het m tkeeren van 
de verlofbezoldiging betr eft. 

Noch tans moeten de part iculiere voor bovenbedoelde bedrijfs
takken tot stand gebrach te kassen aan de arbeider s minstens 
even veel voordeelen verzekeren ais voorzien bij het bepaalde 
onder voorgaande artikelen . 

A r t. 1 ~ . De besohikkingen van artikelen 3 tot 9 zijn n iet toe
passelijk op de arbeiders wier loon werkelijk per niaand wordt 
u itbet aald . 

-. ........... 1r':J111 ................ . 

.j 1 

·~ 
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D e patroon die aan de~e arbeiders verlof verleent clien t hun 
hct normaal maandlqon op den gewonen datum uit te keeren . 

\Vanneer , wegens verlies van kor t iugen , commissieloonen , per 
<!entages of anderszins, de r ust van den belanghebbende vermin
dering van het loon der verlofmaand heeft medegeb r ach t, moet 
dit Joon worden aangevuld derwijze da t het niet blijft beneden 
het uemiddeld loon vertliend in den loop van de twaalf arbeids-

b 

m aanden die de verlofmaand voorafgaan. 

Nochtans moet de ui t dien boofde toe te kennen speciale bezol
diging in geen geval , per verlofdag, bet gemiddeld dagelijkscb 
Joon verdiend in den loop van bovenbepaalde periode van twaalf 
nia.andcn , ~vertreffen . 

\Vanueer de dienstverbinten is van bedoelde arbeiders een einde 
neemt moet hun werkgever hun een u verlofbon " ter band 
stellen ten bedrnge van 2 t. h . van het loon bij hem verdiend 
gedurende het loopende dienstjaar . 

Oe werkgever <lien t ben eveneens een bon te overhandigen ter 
waarde van 2 t. h . van het bij hem gedurende het vorig dienst
jaar verdiende loon indien de arbeider ver trekt zonder het voor 
dit jaar ver schuldig verlof Le hebben genomen . 

Deze bons zi jn betaalbaar wanneer de belanghebbende met ver 
lof gaat en worclen ui tgekeerd, ' t zij aan den ar beider zelf, 
't zij , met onderling goed vinden der par tijen , aan den werk
gevcr die hem op dit oogenbl ik tfl wer k stel t. In eerstbedoeld 
geval mag cleze werkgevcr het loon der maaud, gedurende dewelke 
hct verlof wordt genomen, met het beclrag der bons venninderen . 

Dwur van het ve1·lof 

Art. 12. De d uu r van het verlof wordt bepaald door deeling 
van de tota le voor het verlof verschuldigde bezoldiging door het 
gemiddeld loon dat aan den arbeider voor een nor malen arbeids
dau werd toegekend gedurende de twee laatste weken die het 

0 

ver lof voorafgaan of, indien de arbeider alsdan n iet werkzaam 
was, gedurende de twee laatste weken waarover hij arbeidde. 

Voor de berekening van den duur van het verlof wordt, in 
voorkomend geval, de totale verlofbezoldiging fict ief vermeerder d 
met ern som gel ijk aan 2 t. h . van het loon dat de a rbeider zou 
hobben verdiend gedurende de afwezigheid wegens ziekte boven 
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het onder artikel 7 bepaalde maximum van twintig arbeidsdageu 
of wegens het collectief neerleggen van den arbeid, waardoor 
zijn bedrijvigheid in den Joop van · het beschouwde dienstjaar 

werd geschorst. 

Wat de met dri1ùtgeld betaalde arbeiders betreft, client de 
verlofbezoldiging te worden gedeeld door het loonsminimum voor 
die arbeiders bepaald door de diensten voor arbeidsbemiddeling 

en werkloosheid. 

Eike breuk, waarbij de éénheden der ver!ofdagen worden over
troffen, geeft aan belanghebbenden rechb op een bijkomenden 

verlofdag. 

In geen geval nochtans moet de duur van het verlof zes dageu 

over schrijden. 

Wat de arbeiders betreft wier loon werkelijk per maand wordt 
uitbetaald, wordt de duur 'van het verlof bepaald naar verhou
ding van een halven verlofdag per maand dienst, verricht bij 
één of meerdere werkgevers in den loop van het bescbouwde en 
onder artikel 2 bepaalde dienstjaar. 

1'ijdst ip, datmn en uerdeeling van het verlof 

Art. 13. Het verlof moet worden verleend binnen de twaa!f 
maanden met ingang van den da.g waarop het recht op verlof is 

verkregen . 

Art. 14. De datum van het verlof wordt jaarlijks met gemeen 
overleg tusschen patroon en arbeider vastgesteld. 

Nochtans, wanneer de patroon wensch t aan zijn personeel, 
collectief verlof te verleenen, wordt, bij gebrek aan r echt
str eeksche overeenkomst tusschen partijen, de datum van het ' 
verlof bepaald door den patroon volgens overeenkomst met de 
groep of de groepen waarbij de meerderheid van het personeel 
is aangesloten . 

Bij oneenigheid omtren t den datum van het verlof wordt dit 
be!angengeschil geschüct .door den voorzitter van bet' arbeidsge
recht van het rechtsgebied der inrichting of, bij ontstentenis 
daarvan, door den vrederechter . 
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Art. 15. Het verlof mag niet worden verleend voor 1 April 
of na 31 October tenzij op verzoek van de betrokken arbeiders. 

Nochtans wat de gezinshoofden betreft, <lien t het verlof bij 
voorkeur gedurende het schoolverlof te worden verleend. 

Art. 16. l\fogen niet a is betaalde verlofdagen worden aa.nge
rekend : 

l 0 De wettelijke feestdage11 ; 

2° De arbeidsonderbrekingen te wijten aan één der ouder arti
kel 7 verrnelde oorzaken, tenzij deze slech ts gedurende verlof 
ontstaat; 

3° De rustdagen voorgcschreveu bij wetten eu besluiten tot 
r egeling van den arbeidsduur en van de Zondagsrust. 

Art. 17. V~rdee!ing van het verlof is slech ts toegelaten wan
neer de arbe1der daarom verzoekt en onder voorwaarden dat 
daarbij een verlof behouden blijve van minstens drie daa a· . . ~n, ie 
steeds dienen te worden voorafgegaan van- gescheiden door- of 
gevo!gd van een gewonen r ustdag. 

0 ontrolem aatregelen 

Art. 18-_ De b~.d~ijfsh.oofden zijn er toe gehouden in eeu register 
of op de mschnJvmgsfiches viin het personeel regelmatig aan te 
teekenen 

1° Den datum waarop de door ben te werk gestelde personen 
zijn in dienst getreden; 

20 Het bedrag van hun loon en het bedrag van de voor be
taalde verlofdagen aangebrachte zegels of g\ldane stortingen ; 

30 De data waarop ieder der te werk gestelde personen verlof 
heeft genomen alsmede den duur daarvan ; 

4° De datum waarop de dienstverbintenis een einde heeft 

genomen. 

Overgœngsbepalingen 

Art. 19. Bij .uitzondering wordt het eerste dienstjaar, dat recht 
geeft op verlof, beperk t tot de periode loopend van 31 Augustus 
1938 tot 31 ].\l[aar t 1939. 
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Art. 20. De verlofzegels dienen op de loopende kaart te worden 
aangebracht met ter ugwerkende krecht tot 31 Augustus 1938. 
Te dien einde is ieder werkgever , waarvoor van vermelden datum 
af arbeid werd verricht, er toe gehouden op de verlofkaart, die 
hem wordt overgelegd door den betrokken arbeider of door dezes 
lasthebber , voorzien van een in behoorlijken vorm gestelde vol
macht verlofzegels aan te brengen ter waarde van 2 t. h . van 
bet voor <lien arbeid betaalde of verschuldigde loon . 

Deze beschikking geld~ niet voor de bedrijfshoofden die, door 
middel van zegels of anderszins, ree<ls storten bij de voor hun 
hedrijf tot stand gebrachte particuliere kas. 

Wat de werkgevers betreft, die verplicht waren de door het 
beheer der posterijen te koop gestelde verlofzegels aan te bren
gen, geldt voormelde bescbikking slecbts van den dag waarop 
dit besluit in werking treedt of van den dag waarop z.ij hebben 
opgehouden bedoelde zegels aan te brengen. 

S trafb epalingen 

Art. 21. Inbreuken op de voorscbriften van dit besluit geven 
aanleiding tot bestraffing, overeenkomstig de bepalingen van 
artikelen 10 tot 15 der wet van 8 J uli 1936, gewijzigd bij de 
wet van 20 Augustus 1938. 

Art. 22. Onze Minister v~n Arbeid en Sociale Voorzorg 1s 
,belasL met de uitvoering van dit besluit. 

Gegcven te Brussel , den 8° December 1938. 

LEOPOLD. 

V 11.n Koningswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 

A. DELATTRE. 

l\1INISTERIE V AN ECONOl\lISCHE ZAKEN, 

MIDDENSTAND EN LANDBOUW 

MIJNPOLITIE - VERLICHTING 

Ministerieel besluit van 15 October 1938 waarbij word en 
aangenomen twee toestellen die de omhulsels der mijn
lampen onafzetbaar maken ten overstaan van de bescher
mingsarmatuur van het glas. 

De l\linister van Economische Za.ken, Middenstand en 
Landbouw, 

Gelet op bet ministerieel besluit van 18 December 1937~ getrof
fen ter uitvoering van het koninklijk besluit i .d. 9 Augustus 1904 
op d~ verlichting der mijnen met. vlamlampen, gewijzigd door 
bet koninklijk besluit van 14 Mei 1937 ; 

Gelet, meer dan bepaaldelijk, op artikel 2 van het ministerieel 
besluit voornoemd, <lat het voorwaardelijk behoud voorziet der 
ombulsels van de reeds bestaande, volgens een eertijds toegelaten 
model ~ebouwde lampen; 

Overwegende dat het N ationaal Mijninstituut na onderzoek 
van de twee hierna beschreven toestellen , een gunstig advies 
uitte tot toelating er van , 

Besluit 

Eenig artikel. De toestellen, waarvan bescbrijving bieronder, 
worden toegelaten ten zelfden t itel alsdie voorzien bij artikel 2 
van het ministerieel besluit i. d. 18 December 1937 voornoemd : 

l " Aan bet onderste deel ( 1) , zie teekening 1, der mof van 
bet ombulsel. wordt, binnenin en dia.metraal ten overst aan van 


