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Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Economi

ques et des Classes moyennes, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. - Les dispositions de l ' article 7 de l'arrêté 
royal du 28 août 1911, relatif à l ' installation de bains-douches 
à la surface des mines de houille sont abrogées et remplacées 

par les suivantes : 
« L 'eau employée pour cette distribution devxa n ' offrir aucun 

danger pour la santé des ouvriers. En cas de doute sur sa qu a
lité, elle devra, préalablement à son usage, être soumise à une 
analyse chimique. Cette analyse sera faite par le Laboratoire 
<le la Direction Générale pour la Protect ion du Travail et renou
velée chaque fois que l ' Administration des Mines ou le Service 
::\Jédical pour la Protection du Tra.Vail le réclamera. ,, 

Art. 2. - Notre Ministre des Affaires Economiques et des 
Clas5es moyennes est chargé de l 'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles; le 22 juin 1939. 

LEOPOLD. 

Par le Roi : 

L e Ministre des Affaires Economiques et des Classes moyennes 

SAP. 

AMBTELIJKE BESCHElDEN 

l\HNISTERIE V A N BINNENLANDSCHE ZAKEN 
EN VOLKSGEZONDHEID 

I_NGEDEELDE INRICHTINGEN 

Koninklijk besluit van 2011 Maart 1939. - Koninklijke ~ 
luiten van 10 Augustus en 15 October 1933 betref
fende de politie op en de indeeling van de gevaarlijke 
ongezonde of hinderlijke inrichtingen. Toevoeging v~ 
nieuwe rubrieken. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen et toekomenden, Heil. 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 Augustus 1933 betref
fende de palitie op de vergunningsplich t ige inrichtingen; 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 Augustus 1~33 , gewij
zigd bij dat van 15 October 1933, houdende indeeling van bP.doelde 

inrichtingen: 

Overwegende dat de ondervinding de n oodzakelijkheid l:ewezen 
heeft om, door gepaste inrichtiugsvoorwaarden, de ongemakken 
te voorkomen welke verbonden zijn aan de inrichtingen voor 
het laden en sorteeren van vuilnis; 

Gelet op het advies van den Hoogeu Gezondsheidsraad: 

Op de voordracht van Onzen Miuister van Binnenlandscbe 

Zaken en Volksgezondhcid, 

W ij hebben besloten en Wij besluitPn : 

Artikel l. - De volgende rubriek wordt toegevoegd aan Je 
indeeling van de vergunningsplicht ige inrichtu1gen, zooals de~P. 
aangegeveu is in de lijst JJ, gevoegd bij het konink1ijk bes]u,t 

van 15 October 1933 : 
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« Inrichtingen voor het laden en sorteeren van vuilnis. _ 
Klasse I. Ongemakken : Hinder voor omgeving en arbeiders. » 

Art . 2. - 011ze Minister van Binnenlandsche Zaken en Volks
gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven t e Brussel, 20 i\1aart 1939. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege 

De M.inister van Binnenlandscbe Zaken en Volksgezondheid, 

W. EEKELERS. 

... 
i 
1 

l 
i\lINISTElUE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG, 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN MIDDENSTAND 

EN MINISTERIE V .Df l3ïNNB:NLANDSCHE ZAKEN 
EN VOLKSGEZONDHEID 

INGEDEELDE INRICHTINGEN 

Koninklijk besluit van 31 Maart 1939 houdende WIJZigmg 
van de artikelen 21 en 22 van het koninklijk besluit 
vaQ 10 Augutus 1933, betreffende de politie der als 
gevaarliJk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrich
tingen. 

LEOPOLD III, Koning des Belgen, 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, H eil. 

Gelet op de decreet-wet van 15 Octo_ber 1810, omtrent de ais 
ongezond of hinderlijk ingedee!de fabneken en werkplaatsen ; 

Gelet op artikel 2 der wet van 2 Mei 1819 ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 Augustus 1933, betref
fende de politie der a.ls gevaarlijk, ongezond of hinderlijk inge
deelde inrichtingen en inzonderheid op artikelen 21 en 22 daar-

van ; 

Overwegende <lat het bij ondervinding nuttig is gebleken, de 
tbans vigeerende reglementeering aan t e vullen en de speciale 

! . g voorzien voor de cloor bet Rijk opgerichte of in bedrijf rege in .. . . 
inrichtingen toepassehJk te maken op somm1ge part1-

genomen . . 
. · . 'chtinuen waarvan de opnchtmgsvoorwaarden , om 

cuhere inn ° . . 
algemeen belang, tot volkomen eenbe1d d1enen ge

redenen van 
bracbt; 
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Overwegcnde dat er aanleiding toe bcstaat te dier gelegenheid 
art ikel 22 van het koninklijk besluit -van ~O Augustus 1933 aan 
te passen aan de wijzigingen die sedert dien aan de bevoegdheid 
der betrokken ministerieele departementen werden aangebracht ; 

Gelet op de wet van 5 Mei 1888 omtren t het toezicht op de 
als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inricht ingen ; 
alsmede de stoomtoestellen : 

Herzien het koninklijk besluit \'au 6 lV.laart 1936 tot reorga
nisatie van den dienst van de arbeidsinspectie; 

Op de voordracht van Onze Ministers van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, van E conoruische Zaken en l\Iiddenstaud en van Bin
nenlandsche Zaken en V olksgezondheid, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten · 

Artikcl 1. - D e art ikelen 21 en 22 van het koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1933, betreffende de politie der als gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inricbtiugen worden gewijzigd 
en aaugevulcl als volgt : 

" Art . 21. Van de macht om te beslissen bij dit besluit aan 
deputaties en schepencolleges verleend, kan geen gebruik worden 
gemaakt wanneer het door den Staat opgericbte of in bedrijf 
genomen inrich t ingen geldt, waarvoor vergunning wordt verleend 
overeenkomstig de speciale r egeling bepaald bij artikelen 22 en 23 . 

,, Deze speciale r egeling kan bij koninklijk besluit worden 
toepasselijk gemaakt op het beb andelen van de aanvragen betref
fende sommige private inricbtingen, voor dewelke de tusschen
komst van een éénige overheid noodig blijkt om J e oprichtings
voorwaarden tot éénheid te brengen. 

" Axt .. 22 .. - . De beslissingen omt rent ~e bij het vorig artikel 
be~oelde mnchtmgen, worden vastgesteld in een koninklijk bes
l u1 t geg~ven op de voordracht van den Minister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg, van den Miuister van E conomiscbe Zaken en 
Middenstand of van den 1\1.inister van Binnenlandscbe Zaken en 
Volksgezondbeid, naar bet onderscheid bepaald bij koninklijk 
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besluit van 15 October 1933, houdende classificatie der als gevaar
lijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen. ,, 

Art. 2. _ Onze Ministcrs van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
van E conomische Zaken ~n 1\liddenstand en van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid zijn, elk wat hem betreft, belast met 

de ui tvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel , den 31n Maart 1939. 

LEOPOLD. 

V an Koniogswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A . WAU'l'ERS. 

De M.inister van Economische Zaken en Middenstand, 

R. RICHARD. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Volksgezondheid, 

W. EEKELERS. 
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MINISTERIE VAN E CONOMISCHE ZAKEN 
EN l\IIDDENSTAND 

STOOMTOESTELLEN 

Koninklijk besluit van 11 April 1939. - Bijzondere regle
menteering der uit koperen platen vervaarcligde ont
mettingsautodaven en soortgelijke toestellen . 

LEOPOLD III, Kouing der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en tcekomenden ,Heil. 

Gelet op de artikelen 9 en 67 va n de Groudwet ; 
Gelet op de wet van 5 l\I ei 1888, omtrent het toezicht op de 

vergunningsplicht ige gevaarlij ke, ongezonde of hinderlijke inrich
tingen , alsmede op de stoomstoestellcn ; 

Gelet op het koninklijk besluit van 28 Maart 1919 houdende 
algemeene verordcning op de stoomtoestcllen ; 

Overwegende dat de ondervinding het nut heeft bewezen in 
de verordening op de stoomtoestel len bijzondere bepalingen in 
te voeren , betreffende het vcrgunuingsregime, de regelen voor 
de constructie, en de beprocving van de met koperen platen ver
vaardigde ontmettingsautocJa,ven en soortgelijke toestelleu ; 

Gelet op het advies van de vaste commissie van advies inzake 
stoomt-0estellen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van E conomische Zaken 

eu l\liddenstand, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

Artikel 1. - De ontsmettingsautoclaven en soortgelijke toe-

t 
llen met koperen platen vervaardigd , en wier inhoud minstens 

se , · d 
300 

liter bedraagt, worden , wat de regle~enteermg er stoom-
toestellen betreft, met de stoomva.ten geh jkgesteld, wanneer zij 

d \"orden met stoom die van een van de autoclave onaf
verwarm 
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hankelijken ketel voor tkomt, of wanneer zij een zulk,.danig ver
war mingsstelsel voorzien zijn, dat de temperatuur der platen van 
hunne wanden in geen geval, zelfs bij gebrek aan water in de 
au toclave, de temperatuur kan te boven gaan van de verzadigden 
clamp op de door den stempel van de autoclave aangeduide druk
king. 

Art. 2. - Zoo het verwarmingsstelsel van deze toestellen aan 
deze voorwaarde niet voldoet, worden zij met de stoomketels 
geli jkgesteld, wanneer hun inhoud minstens 300 liter bedraagt. 

Voor degene die een inhoud, grooter dan · 25 liter en k leiner 
dan 300 liter bezitten , eu waarin de stoomdrukking 5 kg. op 
den vier kanten centimeter niet te boven gaat, gelden de voor
schriften van artikelen 57 tot 62 van het koninklijke besluit van 
28 Maar t 1919 houdende polit iereglement op de stoomtoestellen , 
artikelen die door de volgende voorschriften aangevuld en gewij
zigd zijn 

A rt. 3. - Deze toestellen zullen voorzien zijn van : 

l 0 E cne veiligheidsklep die aan het bepaalde in artikelen 17 
en 18 van het koninklijk besluit van 28 Maart 1919 voldoet , 
behalve dat de kleinste toegelaten doormeter van de klep 12 mil
limeter m ag bedragen ; 

2° Een glazen buis, die steeds het peil van het water in het 
toestel zal aanduiden ; 

3° E ene plaat die, vast op het uiterlijk omhulsel van het 
toestel gehech t is, wel in 't oog zijnde van den voor het toe
zicht aangestelden agent, en die het opschrift draagt « Streng 
verboden het toestel droog te stoken . » 

Art. 4 . - Wat de constructie en de beproeviug betreft dienen 
zij aan de volgende schiltkingen te voldoen : ' 

a) ~e t rekbre.ukbelasting der ko~erplaten moet, op de gewone 
tempeiatuur, mm stens 20 kg.jmm- bedragen, en de overeenko
mende r ek, gemeten op een afstand tusschen merkteekens 

1= 11,3 y s ( s zijnde de dwarsche doorsnede van het proef
staaf je) , minstens 35 % . 

.l ___ _ 
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b) De verbindingen der platen mogen door klinknaden, doo1 
soldeerina met messing of door smeltlasschen met den oxy-acety-

b • 

leenischen brander en koper ais laschmetaal ontstaan. Smeltlas-
sching mag slechts dan gebruikt worden, wanneer de pla ten vol
komen van oxydule bevrijd zijn. Deze hoedanigheid zal gecon
t roleerd worden, aan de band van een proef , met een stuk plaat 
minstens 5 dm~ . U it dit stuk zullen, na doorsnijding in twee 
gedeelten, en smel tlassching met _behulp van den . l aschbra~der, 
proefstaafjes voorbereid worden, die aa.n de onder httera f hierna 
bepaalde proeven zullen moeten voldoen . De bouwer zal het be
wijs moeten overleggen, dat deze proeven genomen werden . 

c) Het bij de soldeering gebruikte messing client een gehal te 
van minstcns 60 % koper te hebben en vrij zuiver t e zijn . 

Bij de autogene smel tlassching, clien t het als laschmetaal ge
bruikt koper zeer zuiver en volkomen van oxydule bevrijd t e 

zijn. 
De gebruikte acetyleen en zuuTstof zullen zeer zuiver zijn. 

H et debiet van den laschbrander en de doorsnede van het 
laschmetaal zullen in verband staan o. m. met de dikte der te 
lasschen platen en met- de toegepaste lasc~~ethode; ze die~en ~p 
voorhand door den bouwer bepnald en bJdens de bew~rkmg m 

acht genomen. 
rl) Eike gesoldeerde of gelasch te verbinding zal op haar beide 

" d Jsch haar Jengte zich tbaar moeten zijn zoodat zIJ en eu op gai . , 
d d ' t · g er van kan worden nagez1en . e goe e m ·voenn , . . 

P · · 1 lie de gesoldeerde of de gelasch te verbmdmgen rmc1pee zu n 
1 ht t 1 Of dl·ukkr achten moeten weerstaan ; ze zullen s ec s aan re , _ ' 

slechts op bijkomende wijze op buiging belast worden 

e) Bij de gesoldeerde verb indingen dienen de overlapbreedte 
of de afmetingen der zwaluwstaarten , alsmede de uitgestrek theid 

d"kte h t soldeersel aan de band van proeven bepaald . en de 1 • van e , 

t el·bi'ndi"ngen met autogene smeltlasschen zullen Bij de s ompe v . 
. f · v vorm afaeschuind worden , zoo hun d1k te cl la ten voo1 a in b • 

e P 5 ·ii · ter beclra.agt De afgeschumde opper vlak ten 
eer dan mi ime • . 

m cl ·l'ng een hoek van minstens 60o vormen . 
zullen on e1 1 

· ht ' van den lasch client het gesmolten metaa,J 
B .. de verne lllg ' 

IJ · t i te vullen maar moet ook een r egel-
niet alleen de rmm e n ' 
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matige en gematigde overdikte en een regelmatige overdikte of 
een aaneengesloten reeks kleine laschdruppels aan de keerzijde 
zichtbaar zijn. 

De lasch zal ononderbroken op de heele lengte van den naad 
opgebouwd worden en daarna, in warmen toestand krachtdadig 
gehamerd , zonder nochtans <lat een verdunning van den wand 
in den naad optreedt. · 

Wanneer een lasch ondicht is, mag noch het koken, noch het 
overlasschen gebruikt worden om dichtheid te verwekken, maar 
hij moet op de heele Iengte van het gebrekkig gedeelte open
gebeiteld, en vrijuit herbegonnen worden. 

/) Soldeeren en lasschen zullen in voor soortgelijk werk bijzon
der uitgeruste atelier s geschieden. 

De verrichting der soldeeringen en lasscheu geschiedt onder de 
verautwoordelijkheid van den vervaardiger. Zij zal toevertrouwd 
worden aan eeu ervaren en gewoonl'ijk aan dit werk gebezigd 
personeel, dat ook een bekwaamheidsproef op bevredigende wijze 
afgelegd heeft. 

Wat de soldeering betreft zal deze proef de verrichting behelzen 
vau twee soldceringen van platen met de minima en ma.xi.ma 
dikten der platen die bij den bouw der ontworpen toestellen zul
lcn aangeweud worden. Bij deze soldeeringen zullen koperplaat 
en messing soldeersel van dezelfde hoedanigheid zijn en zal het 
zelfde soldecrprocédé gebruikt worden, ais bij het bouwen dier 
toestellen. 

Uit beide deze~· platen zal men dwars door de soldeering een 
proefstuk snijden <lat, bij trekproef, een trekvastheid van mins
tens 18 kilogram per vierkaute millimeter client te vertoonen. 

De bekwaamheidsproef van den lasscher zal de verrichting 
behelzen van twee lasscben van platen met de minima en maxima 
dikten der platen die bij den bouw der ontworpen toestellen zul
len aangewend worden ; de lasscher zal het zelfde moedermate
riaal gebruikeu, bet zelfde laschmateriaal, de ·zelfde outillage en 
voor het bameren, de zelfde doenwijze, als bij bet bouwen dier 
toestellen. 

Uit beide dezer platen zal men dwars door den Jaschnaad 
twee proefstukken snijden , op dewell;e het l aschmet<~al zorgvul
dig met de oppervlakte der platen zal effen gevijld worden. 

1 \ 
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Een dezer proefstu kken, met een breedte gelijk aan vier maal 
de dikte, zal op t rekken beproefd worden, en zal een trekvastheid 
van minstens 18 kilogram per vierkante millimeter moeten ver-

toonen. . 
H et andere proefstuk, met een breedte van minstens vier maal 

de dikte e en met licht afgeronde boekeu, za.1 in kouden toestand 
Jangzaam 'eu op sl.eeds voortgaande wijze geplooid w~1:den tus
scben een cylindrischen doorn met een doormeter gehJk aan e 
en twee door een afstaud van circa 3,5 e verwijderde rollen,_ tot
dat de twee beeneu nagenoeg gelijkloo.pend ziju, zonder dat barst 
nocb spleet in het bolrond gedeelte tusschen de afgerond~ hoeken 
zicb vertoone; bij deze proef zal de doorn nauwkeur1g tegen 
de boeklijn ' van de F, of tegen het midden van de lasch aange
bracht worden, aan de zijde die tegenover degene ligt, waar het 
metaal neergesmolten werd. Deze proef mag ver vangen worden 
door een vr ije plooiproef, waarü1 het proefstuk in eene ba.nk
schroef opgenomen, cloor hameren volledig overbogen wordt. 

De vervaardiger zal de resultaten van deze proeveu op een 

kaartje opschrijven. 
Voor elken soldeerder of lasscher zal de beginletter van zijn 

naam, zijn bijzonder teeken of zijn numn:i.er op zijn kaartje 
aangeduid worden en op ieder door hem gesoldeerd of gelascbt 

werkstuk gestem pcld. 
De bekwaamheidsproef van d~ze persouen zal balfja:arlijl•sch 

bernieuwd worden. 
g) De bouw zal gescbieden onder ~et toezicht van een bevoegd 

ervaren aaent. zoo bij bet nood1g acht, mag deze agent de en ,, , .. 
bij alinea f voorziene proeven iq_ zijn b1Jwezen late~ he_rnieuwen, 
of andere proeven doen verricbten, om de hoedamghe1d van de 
Jaschmaterialen en, eventueel, van de te lasschen plaat, na te 

gaan. 
Hij zal zicb vergewissen van bet naleven va_n alle r egelen der 

t Van de goede uitvoering der soldeermgen en lasschen. kuns , en · 
Hij zal nazieu of het toestel gebouwd is in overeenstemming 

door het boofd van den dienst der stoomtoestellen voor 
n1et het b" · i·tte Z b ld . t k nd plan zooals verder lJ 1 ra 1. epaa . 

ez1en ge ee e ' . . .. 
g cl 

0 
proeven en zijne bevrndmgen za.J hiJ een verslag 

Omtrent ez . 
D"t verslag zal aan bet hoofd van den chenst der 

opmaken . 1 



674 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

stoomtoestellen overgemaakt worden, met een copie der kaar tjes 
die betrekking hebben tot de personen die bij den bouw van 
het toestel soldeeringen of laschnaden vcrricht hebben. 

Deze bescheiden zullen gcvoegd zijn bij het dossier der beproe
ving, om in het archief van het hoofd van den dienst der stoom
toestellen bewaard t e worden. 

h) Elk on twerp van toestel waar in gesoldeerde of gelaschte 
verbindingen voorkomen za.l aan het hoofd van den dienst der 
stoomtoestellen overgemaakt worden , ten minste 8 dagen voordat 
men den bouw zal beginnen, met al de door artikel 52 van het 
koninklijk besluit van 28 Maar t 1919 geeisch te in lich t ingen. 

H et bij art ikel 52 voorzien plan van het toestel client m 
du bbel exemplaar overgelegd, en op helderen grond geteekend. 
De afmetingen van dit plan zullen deze van ecn der volgende 
standard-formaten zijn : 

210 mm. X 297 mm. of 297 mm. X 420 mm. 
Dit plan zal de nauwkeurige plaats der soldeeringen of lasch

naden, hun vorm en de wijze waar op ze uitgevoerd worden aan-
duiden ' 

Bij het indienen van dit ont werp zal de agent of de inrichting 
aangecluid wordeu , die met de bij lit tera g voorgeschreven con
t rôle zal belast zijn. 

ilet hoofd van ~en dienst der stoom toestelleu zal biuuen de 
acht dagen , een der exemplaren vau het plan, van zijn visa be
kleea , terug:en~len ~ binnen den zelfden ter mijn mag hij den 
agent of de m n chtmg van de band wijzen, die voor de controle 
voorgesteld werd. 

Dit die~sthoofd zal behoordeelen of de wer kplaats aan het 
bep.aalcle m de e~rste alinea van __ l it tera f voldoet. Met dit oog
me1 k mag het d1ensthoofcl of z1J n afgevaardigde de uitvoer ing 
der gesold~.erde of gelaschte n aden bijwonen . Hij mag vergen 
dat dergehJ ke n aden in zijn bijwezen uitgevoerd worden om de 
bekwaamheid der lasschers te beoordeelen, en zelfs deze der met 
de contrôle belaste agenten. 

De bij ar t ikel 60 van het polit iereglemen t op de stoomtoe
stel~en voorgeschrevene beproeving onder waterdr ukking zal ge
schJCden op 1, 1/ 4 maal de stempeldrukking, met dieu verstande 
dat de overdrukking ten minste een halve kilogram op den vier
kan ten cen timeter zal bedragen . 

I 

4 
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Tijdens deze beproeving die zal plaats hebben in het bijwezen 
van den door het hoofd vau den d ienst der stoomtoestellen aan
gewezen ambtenaar , zal de met de con trôle belaste agent de 
plateu hamereu van weerszij den der gesoldeerde of geslachte 
naden met eeu hamer vau gepast gewich t . 

Zoo' de hier boven voorziene contrôle van de constructie gedaan 
werd door een agent, die n iet voldoet a.an de voor waarden der 
3c en 4c aliueas van ar tikel 65 van het politiereglement op de 
stoomtoest.elleu, moet het toestel , v66r de ambtelijke beproevin g, 
onderzocht worden door een agent die aan deze voorwaaren vol-

doet . 
i ) 1 c De clik te vau de cylindrische wanden der geklonken, 

gesoldeer<le of gelaschte toestellen wordt bepaald volgens de for -

mule : 

waarin 

ap D 
e=--- + 0,5 mm. 

200 bt 

e = plaatdikte in millimeters; 
p = stempeldr ukking in kg./ cm2

; 

D = grootste inwendige middell ijn m millimeters; 
a = zekerheidsfactor , met 4,5 gelijk t e stellen ; 
b=stcrktepercentagc van den naa.d t . o. v. de volle pl<1at. 

1- d 
Dit percen tage is gelijk aan ---, voor den geklonken naad, 

1' 

met of zonder soldeering, d en l zijnde respectievelijk de mid
dellijn der klinknagelgaten, en de steek der klinknagelgaten in 
de buiten ste r ij, met dieu verstandc <lat de weerstand der klink
nagels tegen afschuiving niet geringer mag zijn dan deze die tot 
grondslag gediend heeft voor de berekening van den plaatweer
sta.nd in den klinknaad, de bijgevoegde ha.Ive millimeter zijnde 

niet inbegrepen. 
Men zal aannemen dat de weerstand tegen afschuiving van het 

metaal met koperen klinknagels gelijk is aan 4/ 5 van de t rek

vastheid van dit metaal. 
V oor de berekening van de middelli jn der ldinknagels v6or 

het plaatsen er van zal een zekerheiclsfactor van 4,5 aangenomen 

worden . 
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I:Iet sterktepercentage b is gelijk : 0,70 bij de gesoldeerdb 
lapnaden ; 0, ïO bij de stompe laschuaden , wanncer over den 
bouw toezicht gehouden wordt door ccn agent die voldoet aan 
de in 3° en 4c alineas van artikel 65 van het koninklijk besluit 
van 28 i\faart 1919 bepaalde voorwaarden ; J 

0,50 blj den met zwaluwstaarL zonder overlapping gesoldeeren 
naa.d, of zi j den stompen laschnaad, wanneer ' over den bouw toe
zicht gehouden wordt door een agent die van den bouwer, den 
leveraar of den kooper van het toestel afhan kelijk is. 

Voor de trekvastbeid t van het koper worclt 20 k ilogram per 
vierkanten millimeter aangenomen. 

2° De dikte van een bolronden koperen bodem wordt bepaald 
volgens de formule : 

apr 
e=--- + 0,5 mm. 

200 t 

waarin ." en l gelijk respectievelijk aan 5 en 20 worden gesteld ; 
r'.. welvrngsstr~al van den doorgediepten bodem mag niet grooter 
ZIJn dan de diamete1· van den cylindrischen romp waarmede deze 
bodem samengevoegd wordt . 

Bij den bouw van ontsmettingsautoclaven en dergelijke toe
stellen mag geene plaat van min dan 2 millimeters dikte gebruikt 
worden. 

. A r t . . ~· . - H et hoofd van den dienst der stoomLoestelleu mag, 
m afw1Jkrng van het bepaa.lde in voorgaande artikelen tot de 
a1~1,btel ijke bepr:o~ving toestellen toelaten , die vervaardigd werden 
voor de afko11d1gmg van onderhavig r cglement of zonder dat b t 
b

.. ' e 
IJ paragraaf h van artikel 4 bedoeld plan vooraf v001. gezien 

geteekend werd. 

Bij het bepa!en der minimum plaatdikte van den romp dezer 
Loestellen zal b1j voor het sterktepercentaae b de 1 d 

b , vo gen e waar-

1-d 
den aannemen : --- in de biJ' artikel 4 bepaald d 

1 
e voorwaar en, 

voor geklonken naden, met of zonder soldeering ;. 

0, 50 voor de gesoldeerde lapnaden; 

0,40 voor de swaluwstaartvormige, zonder over lapping gesol
deerde naden en voor de stompe laschnaden. 

1 
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Verbindingen van anderen aard · mogen slechts toegelaten 
worden krachtens eene afwijking, die verleend wordt in den bij 
artik~l 81 van het koninklijk besluit van 28 Maart 1919 bepaal

den vorm. 
Bij de toestellen die v66r de afkondiging van dit reglement in 

dienst waren, mag het gehoud van door veeren belaste veiligheids

kleppen geduld worden. 

Art. 6. - Onze Minister van Economische Zaken en Midden
stand is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den nn April 1939. 

LEOPOLD 

V an Koningswege : 

De Minister van Economische Zaken en Middenstand; 

R. RICHARD. 
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MI NISTERIE V .AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 6 April 1939. - Wet van 8 Juli 1936, 
gewijzigd bij deze van 20 Augustus 1938, betreffende 
de jaarlijksche betaalde verlofdagen. - Koninklijk 
besluit tot bepaling van den datum waarop de bes-
cbikkingen betreffende de bijkomende verlofdagen in 
werking tred.en en tot bepaling van de modaliteite111 
van storting der voor die verlofdagen verschuldigde 
bijd,ragen. 

·LEOPOLD III, Koning der Belge!\, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaalde verlof
dagen en, inzonderheid, op artikel 16 daarvan alsmede op arti
kel 2, 1° alinea, van voormelde wet van 20 Augustus 1938, lui
dende ais volgt : 

" Art. 16. - Er wordt een nationale hulpkas voor betaalde . 
verlofdagen tot stand gebracht, waarvan de statut.en bij koninklijk 
besluit worden bepaald. 

,, Deze kas, die rechtspersoonlijkheid bezit, wordt door de 
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas beheerd f 

» Deze kas zal tevens in haar bevoegdheid hebben het uitbe
talen der vergoecling voor de bijkomende verlofdagen waarvan 
sprake in de alinea's 2 en 3 van artilcel 2 .• Zij wordt gespijsd 
door een bij drage ten laste der werkgevers, gelijk aan, 1/ 2 t. h. 

van het Joan. 
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» De wijze va~ storting der.er bijdrage en de modaliteiten tot 
regeling der b1Jkomende verlofdagen worden bij koninklijk 
vastgestela: » 

» Art. 2. De datum van de toepassing der bepalingen van d 
alinea's 2 en 3 van art.ikel 2 en va.n alinea's 3 en 4 van artikel 16° 
wordt vastgesteld bij koninklijk besluit, uiterlijk op 1 Mei 1939 »: , 

Gelet o~ h.et koninkli jk beslui t van 8 December 1938, tot bepa
ling der algemeene modaliteiten va.n toepassing der · wet van 
8 Juli 19lrn; gewijzigd bij- deze van 20 Augustus 1938; 

Gelet op het koninklijk besluit vau 27 December 1938, tot 
bepaling der statuten van de Nationale Hulpkas voor betaalde 
verlofdagen; 

Gelet ·op de facultatief gegeven adviezen der bijzonderst.{· 
vereenigingen van betrokken bedrijfshoofden en arbeiders; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat, in uitvoering van 
voormelde bepalingen, den datum vast te stellen waarop de 
de beschikkingen van artikel 2, alinea's 2 en 3, en van artikel 16, 
alinea 3, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, in werking treden alsook de wijze van storting 
der bij. dit artikel 16 bedoelde bijdrage van 1/ 2 t. h. te bepalen; 

Overwegende dat voor deze regelingen de raadplegingen waar
van sprake onder artikel 7 der desbetreffende wet niet zijn 
vereischt ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1. - De beschikkingen van artikel 2, alinea's 2 en 3, 
en van artikel 16, alinea 3, der wet van 8 Juli 1936, gewijzigd 
bij deze van 20 Augustus 1938, bet.reffende de jaarlijksche 
beta:ilde verlofclagen , treden in werking op 1 April 1939. 

De bij bovenbedoeld artikel 16, alinea 3, voorgeschreven stor
ting van 1/ 2 t. h. is van voormelden datum af verplichtend ten 
einde de ui tkeering te verzekeren van de bezoldiging verschuldigd 

r 

\. 

·1 / 
~ · 
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voor de bijkomende verlofdagen . die voor het eerst in 1940 zul

lcu w.orden verleend . 
Die storting wordt gedaan onder en volgens benedenbepaalde 

voorwaarden en modalitcitcn. 

Art . 2 . _ H et dienst.jaar, op basis waarvan de bijkomende 
verlofdagen, voorzien bij artikel 2, alinea' s 2 en 3, van voor
mclde wet, worden verleend , neemt aanvang op 1 April van elk 
jaar en eindigt op 31 l\faart van het volgend ja.ar. 

Art. 3. - Binnen de eerste acht dagen van elk maaud storten 
de werkgevers die onderworpen r.ijn aa.n de wet vau 8 Juli 1936, 
aewijzigd bij deze va11 20 Augustus 1938, bij de Nationale 
fiulpkas voor betaalde verlofdagen eeu bijdrage gelijk aan 
1/ 2 t . h. vau het brutobeddrag der loonen, die zij in den loop 
der vorige maand aan huu werklieden alsmede aan huu huis
arbeiders en bezoldigde leergastcn hebben uitbetaald. 

Art.. 4. - In de handels- en nij verheidstakken waarvoor een 
part.iculiere kas werd tot stand gebracht mag bovenbedoelde 
bijdrage worden geïnd door tusschenkomst van die kas bijaldien 
die modaliteit werd aangenomen door de bevoegde paritaire com
missies en voor aile daarvan afhangende ondernemingen werd 
yerplichte ud gemaakt. 

In dit geval laat de particuliere kas aau de Nationale Hulp
kas binneu de eerste vijftieu dagen van elke maand het bedrag 
.,.eworden der biJ.draae waarvan sprake. geïnd op de loonen uit-
b b 

hetaald in den loop der vorige maand . 

Zij laat haar binneu denzelfclen ter miju en wat de beschouwde 
maaud betreft eveneens geworden 

1 o E en staat vermeldend : 

a) het totaal bedrag geïnd ais speciale bijdrage van 1/ 2 t . h.; 

b) het totaal bcdrag der gestorte gewone bijdragen of het 
brutobedrag der loonen betaalcl door de werkgevers die hebben 

gcstort; 
2" N aam en adres van de werkgevers die gewone bijdragen 

hebben gestort zonder de speciale bijdrage van 1/ 2 t . h. af te 

bet;len. 
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De particuliere kas client bovendien scbikkingen te treffen om 
aan de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen, eens per 
jaar, op <len door deze bepaalden da.tum en in den vereiscbten 
vorm, de inlicbtingen te kunnen verstrekken die noodig zijn om 
het benaderend getal der eventueele rcbtbebbenden op bijko
mende verlofdagen vast te stellen, overeenkomstig artikel 12, 
laatste alinca, van het koninklijk besluit vau 27 December 1938, 
tot bepaling der statuten van de Nationale Hulpkas voor 
betaalde verlofdagen. 

De particuliere kas verstrekt onder dezelfde voorwaarden aan 
de Nationale Hulpkas de inlichtingen noodig om de uitkeering 
te verzekeren van de bezoldiging verschuldigd voor de bijkomende 
verlofdagen. 

De Minister van Arbeid en Sociale V oorzorg heeft het recht 
eventueel dé juistheid van de door de particuliere kas overge
maakte staten en lijsten ter plaats te laten nagaan. 

Art. 5. _ De werkgever s zijn er toe gehouden rechtstreeks 
aan de Nationale Hulpkas of, in het onder voorgaand artikel 
bedoeld geval, aan de particu!iere ka.ci van hun bedrijf, alle 
inlichtingen te verstrekenden die hun worden gevraagd om het 
getal te bepalen van de r echthebbenden op bijkomende verlof
dagen of om de uitkeering van de voor die verlofdagen verschul
digde bezoldiging te verzekeren. 

Art. 6. - Wat de bedienden alsmede alle andere onder arti
kel 3 niet bedoelde arbeiders betreft, wordt het bedrag' van den 
" verlofbon '» voorgeschreven bij a rt.,ikel 11, alinea 5, van het 
koninklijk besluit van 8 December 1938, gebracht op 4 t. h. 
indieu zij hun werkgever v.crlateu wanneer zij geen 18 jaar oud 
zu llen worden v66r 1 April volgend op hun uit dienst treden. 

H et bedrag van den " verlofbon . " voorgeschreven bij ar ti
kel 11, alinea 6, van voormel~ beslu1t wordt insgelijks gebracht 
op 4 t. h. of naar verhoudmg vermeerderd, indien bovenbe
doelde arbeiders, bij het uit dienst treden, recht hebben ver 
kregen op een dubbel verlof of op één of meerdere bijkomende 
verlofd agen. 

In het eene zoowel als ~ het andere der onder voorgaande 
alin ea 's bedoelde gevallen client de bon elechts de bezoldigingen 

f. 
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d verlof te betreffen wanneer de werkgever zegels voor bijkomen f 
heeft gebruikt of heeft gestort om de voo~ het gewoon verlo 
verschuldigde bezoldiging in een kas te vestigen . 

Art. 7. _ Bij een later koninklijk besluit zullen de voor-
d Odall.teiten worden bepaald betreffende het yer-waar en en m .. 

1 de biJ'komende verlofdagen waarvoor bezold1gmg eenen van , . 
dt k d Overeenkomstig de bescbikkingen van dit bes-wor ver ze er . 

luit of van de daaromtren t gelclende we~. 

Art. 8 . _ Onze Minister van Arbeid en. Sociale Voorzorg is 
belast met de uitvoering van dit besluit dat in werking treedt 
den dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. 

Gegeven t e Brussel , den 6° April 1939. 

LEOP OLD. 

Van Koningswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. W AUTERS. 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit van 3 Juin 1939 tot . 
kel 7 van het koninklijk besluit v aanvulling van arti
houdende bepaling van de alg an 8 December 1938 

· emeene modali . ' toepassmg der wet van 8 Juli 1936 . . . te1ten van 
van· 20 Augustus 1938 b t ff ' gewiJztgd bij deze 
b ' e re end d . etaalde verlofclagen, e e Jaarlijksche 

-
LEOPOLD III, Koning der Bel 

Aan allen , tegenwoordigen geu, 
en toekomenden H eil. 

Gelet op de wet van 8 J uli 1936 ... ' 
20 Augustus 1938, betreffende de . , ,~:w1Jz1gd bij deze van 
dagen ; Jaal' Ijksche betaalde 

verlof-

ilerzien het koninkliJ'k beslu 't 
• J van 8 D 

lmg der algemeene modal iteit ecembcr en van to . we(,; epassmg 
1938' tot bepa
van voor melde 

Gelet op de adviezen, overecrikomsti . 
wet , .. door de bij zonder ste verceni ing,.. artrkel 7 van dezelfde 
beclnJ fsh.oofden en arbeidc. g g~n van de bet . kk 

·1 ~ ts gegeven ' omt. lo en 
artr ml 1 van b(.venbedoeld besluit ,· rent de wijziging vau , 

Overwegeude <lat h t 
. e past de arbeiders . 

wapen~ worden geroepen ingevo] e . die tel'ug ouder 
g_~wett1gcl door de vel'eischten d;r een u rtzonderingsmaatre d_e 
tljd, daardoor geen vennind .· landsverdedigin . gel, 

J f t l er 111g van h g 111 vredes-
ver o e ateu ondergaan . d t un jaarliJ' l h b 
b t h ' a er cl· <se etaald 
es aat un de voordeel t. ' ienvolgens . . 

c) van b en c verzekcrcn d. ' aanle1dmg toe 
, ovenbedoeld kouinklïk . ie bij artik 1 ~ · . 

de arbeiders die voor normale J . besluit Worden t el f ' h tt. 
penoden t . oege <end aan 

Op de voordracht van 0 ei ug worden oriaeroepen · 
V 

nze11 l\ f ' . b ' 
oorzorg, ll11stcr 

van Ar bcid en Sociale 

.................... __ __ 

1 
J, 
1 
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\Vij hcbbe11 besloten en W ij besluiten 

Artikcl één . - Artikel 7, litt. r) , van het koninklijk besluit 
van 8 December 1938 , tot bepaling der algemeene modaliteiten 
van toepassing der wet van 3 Jul i 1936 , gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, bet reffend e cle j aarl ijksche betaa.lde verlof
dagen, wordt aa11gevuld als volgt : 

" c) Wan neer de arbeider terug onder de wapens word t geroe
pen voor een normale pcriocle, bchoudens wanneer het een terug
roeping om t uch tredenen betreft, en dan voor twee en veertig 
d<tgen over één jaar ; hctzelfde geldt, zonder tijclsbeperking, 
voor de terugroeping voor cen buitengewone periode wegens de 
vereischten der landsverdediging in vredestijd . ,, 

A r t. 2. - BoYen bepaald voorschrift is met terugwerkende 
kr acht toepas5elijk op bedoelde bui tengewone dienstperiodeu ver
strekt sinds l April 1939. 

Art. 3. - Onze Ministcr van A rbeid en Sociale Voor zorg is 
belast met de uitvoer;ng van di t besluit. 

Gegeven te- Brussel , den 311 Juui 1939. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege : 

De :1\linister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

Antoine DEJ;.FOSSE. 
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BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk ~luit van. 3 . Jwû _ 1939 lot bepaling der speciale 
toepassmgsmodal1teiten, m de zelfstandige cokesfabrie
ken, van de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet 
van 20 Augustus 1938, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen 
Aan allen, tegeuwoordigen en toekome~den, Reil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 
20 August~s 1938, ~etreffend_e de jaarlijksche betaalde verlof
dagen, en mzonderheid op art1kelen 2 4 en 5 . ' , 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 19
38

, tot 
bepaling der algemeene toepassingsmodaliteite11 van voormelde wet ; 

Overwegende dat op 22 l\faart 1939 in den h 
. . . . . ' se oot van de 

natwnale panta1re comm1ssie der zelfstandige cok f b · k 
. es a ne en een 

akkoord werd gesloten ten emde het bij bovenbed Id ' 
k · kli "k b 1 "t b Id 1 oe e wet en omn J es m epaa algemeen regime d . b t 

. er e aalde ver-
lofdagen op somm1ge punten te wiJ"zigen of 

1 
. 

. . nauw rnunger· te omschrIJ ven; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat d . 
door de paritaire commissies getroffen b li e . dienaangaande 

h es ssmgen voo d belang ebbenden verplichtend te maken r e 
, overeenko f t • 

kel 4 van de wet van 8 Juli 1936 gew·· . d b ms 1.g ar 1-
, IJz1g ÎJ. d t 20 Augustus 1938; e we van 

Op de voordracht van Onze m R d 
aa vergaderde Ministers, 

Wij hebben besloten en Wij besluiteu : 

Artikel één . - In afwijkiog van de al 
· d · 1 · ·1 h gemeene reglementee-rmg nopens e par IJ {SC e betaalde 1 fd 

ver o agen, worden de 

~ 
1 
( 

1 

t 
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dienaangaande door de nationale paritaire commissie der zelfs
standige cokesfabrieken, in vergadering van 22 Maart 1939, 
getroffen beslissingen verplichtend gemaakt voor al ~e onderne
mingen die tot bedoeld bedrijf en tot de bevoegdhe1d van ver
melde paritaire commissie behooren . 

Art. 2. _..:._ Onverminderd de toepassing der bepalingen van 
de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet van 20 Augustus 
1938 alsmede van het koninklijk besluit van 8 December 1938, 
waar,van bij bovenbedoelde beslissingen niet wordt afgeweken, 
beheerscht volgend regime het verleeneu van de betaalde ver
lofdagen in voormeld bedrijf : 

1 o De verlofbezoldiging wordt uitgekeerd door tusschenkomst 
van de Nationale Hulpkas voor betaalde verlofdagen . 

Deze bezoldiging wordt gevestigd door middel van verlofzegels 
en -kaarten door bedoelde kas uitgegeven ; 

20 Het dienstj a.ar, op basis waar van verlof wordt verleend, 
neemt aanvang op 1 Juli van elk jaar en eindigt op 30 Juni 
van het volgend jaar. 

Voor het dienstjaar van 1 Juli 1938 tot 30 Juni 1939, worden 
de verlofzegels op de loopende kaart aangebracht met terug
werkende kracht tot 1 Juli 1938; 

30 Behoudens het bepaalde in de eerste alinea van boven
staande 20, wordt het verlof van de arbeiders wien loon wer
kelijk per maand wordt uitbetaald geregeld overeenkomstig het 
alt:a.meen regime voorzien voor deze arbeiders, inzonderheid bij 
art ikelen 11 en 12, laatste alinea , van het koninklijk b~sluit 
van 8 December 1933. 

Art. 3. - Onze i\Iinister van Arbeid en Sociale Voorzorg is 
belast met de uitvoering van dit besluit . 

Gegeven te Brussel , den 311 Juni 1939. 

LEOPOLD. 

(Volgeo de handteekeningen van al de Ministers.) 
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MINISTE IUE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 
EN MIDDENSTAND 

MINISTERIE V AN VERKEEJ1SWEZEN 
EN OP ENBAR,E WERKEN 

SPRINGSTOFFEN 

A)gemeen reglement dd. 29 October 1894 op de spring
stoffen ( 16e koninklijk wijzigingsbesluit) . 

LEOP OLD III, K oning der Belgen , 

Aan a\len , tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wetten vau 15 October 1 "81 en van 22 l\Iei 1886 

op de ontplofba.rc stoffen ; 

Gelet op bet kouinld ijk beslui t dd . 29 October 1894, getroffen 
in uitvoer ing van dezc wet tcn eu houdeude algemeen reglemeut 
iuzake spr in gstoffen , voornamelijk op hoofdstuk I V betreffende 
de ver pakkiug en op artikel 115 betreffende de verpakking der 

poeders; 
Overwegeude, dat een speciale verpakking uoodzakelijk is voor 

·de vei.ligheid van bet vervocr van sommige projectielen van klein 
kaliber voorzien van vastgehechte zunders en gerangschikt in de 

};fasse I der ontplofbare stoffen ; 

Op voordracht van Ouzen M inister \·an E conomishe zaken en 
Middenstand en van Onzen :'..\(inister van V erkeerswezen en Open-

bare W erken ; 

Wij hebben beslolen en Wij besluiteu : 

Ar t . 1. - IIet koniukl ijk besluit dd . 29 October 1894 wordt 

als volgt aangevuld : 
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" Artikel 115bis. - De wijze va 
van klein kaliber voorz1"en n verpakking der project ielen 

' van vastgehe hte 
klasse I der ontplofbare stoff c . zunders en in de 
aangenomen door den 1\1· ,, • • ~- en gerangsch1kt, client te worden 

.. ,m1s""'r van Eco · h 
denstand en door de Minister van V ~omise e Zaken en Mid
W erken. " er eer swezen en Openbare 

Art. 2. - Onze Minister van Economisch z k . 
stand en Onze Minister van Ve ·] e a en en M1dden-

. . . I ceerswegen en Open b W 
ZIJn, ieder wat hem betreft b 1 t . are erken 
oesluit. ' e as met de u1tvoering van dit 

Gegeven t e Brussel, den 16" April 1939. 

LEOPOLD. 

Van ' s Koningswege 

De Minister van E conomische Zaken en 
Middenstand 

R . RICHARD. ' 

De Minister van Verkeerswezen en 
Openbare Werke 

H. MARCK. n, 

( 
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MINISTERIE V AN ECONOl\IISCHE ZAKEN 
EN MIDDENSTAND 

MIJNPOUTIE 

Stortbaden 

LEOPOLD III, Koning der Belgen , 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden , Heil . 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 28 Augutsus 1911, betref
fende de iuri~bting van stor tbaden aan den bovengrond der 
steenkolenmijnen , alsook op het koninklijk besluit dd. 29 Sep
tem ber 1930 houdende wijziging van verschillende verorde
ningen , inzonderheid van artikelen 13 en 14 van voormeld bes

]uit van 28 Augustus 1911 ; 

H erzien , meer inzonderheid , de beschikkingen van artikel 7 
van dit laatste beslui t betreffende de waterverdeeling in de stort
baden dat luidt ais volgt : " H et gebruikte water mag geen 
gevaar voor de gezondheid der werklieden bieden ; het moet, 
vooraleer gebruikt te worden , onderworpen worden aan een 
scheikundige on tleding en aan een bacteriologisch onderzook, 
waarbij va.stgesteld wordt dat noch ziekteverwekkende bacterie, 
noch huidonstekende stof er in aanwczig is. 

,, Die onderzoekingen en ontledingen moet en hernieuwd worden 

telkens het i\Tijnkorps het vergt »; 

Gelet op het kouinklijk besluit dd. 11 Maart 1920, gewijzigd 
door dit van 15 Maart 1931, waarbij de tusschenkomst van den 
)[ediscben Arbeidsdien st wat de mijnen bet reft, wordt geregeld ; 

Gelet op het advies van den Mijnra~d en van den Hoogen 
Gczondheidsraad onderscheidelijk dd. 7 Maart en 31 Mei 1939 ; 

Overwegende dat het noodzakelijk is nauwkeurig te bepalen 

1 t de 
wateront ledingen dienen gedaan door bemiddeling va.n 

c a . . 
hçt Laboratorium ,·an de Algemeene DJrecb e voor de Arbeids-
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bescherming en, naar gelang de omstandigheden, dienen uitge
breid tot all'e prikkelende of vergiftige stof; 

Op de voordracht van Onzeu Minister van Economische Zaken 
en Middenstand, 

Wij hebben besloten en Wij besluiteu 

Artikel één. - De beschikkingen van artikel 7 van het 
koninklijk besluit dd. 28 Augustus 1911, betreffende de in rich
ting van_ stortbaden aan den bovengrond der steenkolenmijnen , 
worden m getrokken en door de volgende vervangen : 

" H et voor deze verdeeling gebruikte water zal voor de gezond
heid der werklieden geen gevaar mogen opleveren. Indien er 
omtrent de hoedanigheid er van twijfel bestaat, dan moet het 
vooraleer te worden gebruikt, onderworpeu worden aa ' 

. . . . . u een 
schei~und1ge en bactenolog1scl~e ontledmg. Dezc ontleding zal 
geschieden door het laboratonum van de Algemeene Directie 
voor de Arbeidsbescherming en worden herhaald telkens de 
Administratie van het l\lijnwezen of de Medische Di.eu t 

s voor 
Arbeidsbescherming het zal vergen. » 

Art. 2. - Onze Minister van E conomische Zaken eu l\tlidden
stand is belast met de u itvoering van dit besluit. 

Gegcnven te Brussel, den 22 Juni 1939. 

LEOPOLD. 

Van 's Konings wege 

l>n Ministcr van E conomiscbe Zaken en )1 idtlenstand 
SAP. ' 
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