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gekeurde tijdonsteken, om het dekgesleenle en de steenkool zelf 
zoo mogelijk tegehjkertijd af te schieten. 

» Het on tsteken mag slechts geschieden op bevel van den bedrijfs-
leider of van een door hem aangewezen persoon ( ·ng · d 1 en1eur, con uc-
teur. hoofdploegbaas). . 

» Telkens wanneer er geschoten wcrd zal men h 
I h 

· een urr wac ten 
voora eer naar et werkfront terug te kceren. » 

A rt. 4. Onze M inister van Economische Zaken M ·dd d 
b 1 d 

en 1 enstan i< 
e ast met e u itvoering van dit besluit. -

Gegeven te Brussel. den 18 11 Seplember 1939. 

LEOPO LD. 

Van 's Konings wege : 

De Minister van Economische Zaken en M dd 
1 i ensland. 

C. SAP. 

•' 

llN lSTERlE VA A RBE ID EN SOCIALE VOORZORG 
en 

M INlSTERIE VAN ECONOMISCHE Z AKEN 
E N M IDOENST A ND 

ZINK- EN LOODF ABRIEKEN 

Koninklijk besluit van 14 Juli 1939 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 12 Maart 1925, houdende reglemen
teering van de arbeidsvoorwaarden in de zinldabrieken 
en tot uitbreiding van de bepalingen van dit besluit tot 
de fabrieken waar zink- of loodertsen worden gereduceerd 
ot geroost, of loodhoudende nevenproducten van deze 
bewerkingen afkomstig worden behandeld. 

LEOPOLD lll. Konïng der Belgen. 

A an allen, tegenwoordigen en toekomenden. H eil. 

G elet op het koninklijk besluit van 1 o A uguslus 1933 betreffende 
de politie der a is gevaarlijk. ongezond of h inderhjk ingedeelde inrich-
tingen; . 

G elet op het konink]ijk beslu it van 15 O ctober 1933, houdende 
indeeling van bedoelde inrichtingen en, namelijk, op de volgende 
rubrieken : « M etalen (hct winnen , raffineeren en omwerken door 
rn iddcl van vuur van )» ; « Ertsen en daarmee gelijkgestelde stoffen 
(het behandelen van ) »; 

G elet op het koninklijk besluit van 1 2 M aart 1925, tot reglcmen
teering van de a rbeidsvoorwaard en in de zinkfabrieken; 

O verwegende dat het uit de onderYincling noodzakelijk is geble
ken in bedoeld besluit van 1 2 M aart 1925 somrnige voorschriften 
belreffende de gezondheidsconlrôle le vervangen door maatregelen 
bestemd om d e bescherming van de gezondheid van de in de zink
f abrieken te werk gestelde arbeiders doeltreffender te ma ken; 

Bovendien overwegende dat het noodig is bedoelde speciale regle
menteering uit le breiden Lot de loodfabrieken a lsmede tot bepaalde 
fabrieksafdeehngen waar het loodhoudend slof, voortkomende uit 
het roosten van blende, wordt behandeld tot het winnen daamit 
van cadmium; 

Op de voordrach t van Onzen M inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg en van Onzen M inister van E conornische Zaken en Mid

denstand, 
W ij hebben besloten en W ij besluiten : 

Artikel 1. D e aanvang van het beslissend gedeelte van boven
vermeld koninklijk besluit del. 12 Maart 1925 tot reglementeering 
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van de arbeidsvoorwaarden in de zinkfabrieken. wordt door benc
denstaanden tekst vervangen : 

« ln de f a brieken of f abrieksafdeelingen waarin hetzij de zink- of 
loodertsen worden gereduceerd. h etzij deze ertsen worden geroost. 
overgeroost of aaneengekoekt, hetzij de van deze verschillende 
bewerkingen a fkomstige loodhoudende nevenproducten worden · 
behandeld . dienen de volgende voorschrifLen nageleefd : 

» . ...... .. .... . ............. ... .. . ............. .. .......... . .... . .. . .. . .. ..... » 
• 1 

Art. 2. Artikel 1 o wordt door hel volgende vervangen : 

Art. 1 o : Zelf s indien al de bovenslaandc voorwaarden worden 
nagelcefd. zijn de bedrijfshoofden er loe vcrplich t aan hun ovens 
toestellen . f abricagemiddelen . alsmede aan de sch oorsteenen e~ 
andere zu ig- en verdichtingstoestellen voor gas. r~ok of stof. aile 
wijzigingen of b ij te voegen stukken aan le brengen . waarvan de 
noodzakelijkheid later door de overheid. d ie de bedrij[sv~rgunning 
zal hebben verleend. op verslag van den technisch en a mbtenaar. met 
het hoog toezicht over de inrichling belast. zou worden erkend. » 

A rt. 3. D e bepalingen vermeld b ij de a rlikelen 18 tot 25 . onder 
de rubriek : C. « Geneeskundige dienst », van h et bi j a rtikel 1 van 
dit besluit bedoeld koninklijk bcslu it van 1 2 M aart 19 25. worden 
door de volgende vervangen : 

« C. G eneeskundige dienst. 

» A rt. 18. D e werkgevers of b edrijfshoofden vertrouwen he t regel
ma tig toezicht over hun werklieden en de gezondheidsinsta llaties 
van hun fab rieken loe aan één of meer artsen. daartoe door den 
M inister van Arbeid en Sociale Voorzorg, op advies van den genees
kundigen dienst voor de arbeidsbescherming. gemach tigd. 

» Z ij houden een regis ter bij waarin de namen van d kl· d 
e wer · 1e en die wegens ziekte a fwezig waren . alsmcde de datum d d · 

, en e uur van deze afwezigheid worden vermeld. 

» A rl. 19. De bezoeken van de gcmachligd t h · d 
e ar sen gesc 1e en minslens éénmaal per maand. D eze artsen d ·c · h · d 

h d 1 1 nen z1c rn gezon -ei sopzic 1t van den goeden slaat der inricht · t · 
Z .. f I . mgen ·e vergew1ssen. 
'-'I J oe ·enen contrô e uit over het onderhoud v d t b h·kk· 

h l d an e ·er esc 1 ··mg rnn et personee gestel e Iokalen en over d .. 
b ·k k d e w11ze waarop er ge ru1 · van gemaa t wor t. Z ij ondervrage h k d 

k n, aan un wer · e wer nemers wier gezondheidstoestand hun m· d d k · 
in er goe voor ·omt. 

'J 

r 
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» N a elk maandelijksch loezicht. vermelden deze artsen hun 
bevind ingen. afgezien van d ie welke lot het b eroepsgeheim behoo
ren , in een spcciaal register, dat de werkgevers of de bedrijfshoofden 
te hunner beschikking stellen. 

» ln dit speciaal regisler d ienen de namen van de met het toe
zicht belaste gemachtigde a rtsen . de da tums van h un maandehjk
sche .bezoeken. alsmede de bij deze opgedane bevindingen en 
gemaakte opmerk ingen vermeld. H et client ter beschikking van de 
met het toezicht ovcr de uitvoering van d it bes luit belaste amble
naren gehouden. 

» A rt. '20. Buiten de bij voorgaand artikel voorziene bezoeken, 
moeten d e aan loodvergiftiging bloolgestelde a rbeiders. door de 
gemachtigde arlsen d riemaandelijks worden onderzoch t. 

» D e categorieën van werklieden die vermeld onderzoek dienen te 
onderga an. moelen door den arls voor de a rbeidsbescherming worden 
aan geduid. 

A rt. 21. D e werkgevers of bedrijf shoofden d ienen. voor de bij 
voorgaand artikel '20 b edoelde werklieden. fiches ter beschikking 
van de gemachtigde a rlsen te stellen. 

» Üp bedoelde fich es. afzonder]ijk voor iederen onderzochten 
a rbeider opgemaakt. moeten zijn naam . voomamen. leeftijd en woon

plaats. de huidige en vorige bezigheden. de datum van elk onder
zoek alsmede de bevonden pathologische b ijzonderheden worden 
opgegeven. 

» Z ij dienen. gedurende minstens vijf jaar, door de gernachtigde 
a rtsen bewaa rd en door hen ter beschikking van de artsen voor de 
a rbeidsbescherm ing gesteld. 

» Art. '22. D e werklieden d ie aan chronische loodvergiftiging 
l;jden en d egenen d ie acute symptomen van vergiftiging vertoonen. 
kunnen tijdelijk of voorgoed door den arts voor de arbeidsbescher
ming worden verwijderd van werken d ie aan vergiftiging blootstellen. 
H etzelfde geldt voor werklieden wier algemeene gezondheidstoestand 
bij het onderzoek slech t werd bevonden. 

A t 2~ Al de kosten voortspruitende uit h et bij dit besluit » r · .J· h 1 
· d· ch toezicht alsmede de vergoeding van et oonver-voorz1en me is . d· . h 

1. t 1 door de werknemers uil oorzaak van 1t toez1c t 
ies even uee f d b d f h fd 

d II n ten laste van de wcrkgevers o e e rij s oo en. 
on ergaan, va e d b ] ·kk· 

D k ers of b edri1'fshoofden ienen ter esc 11 · mg van » e wer ·gev d 
d k h d·t eglement met het toezich t belaste artsen een aar-e ·rac tens 1 r 
toe geschikt lokaal le stellen. » 

-----
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Art. 4 . D e tekst van de artikelen 27, 28 en 30 , voorkomende 
onder A fdeeling Ill - A lgemeenc bepalingcn - van bovenvermeld ' 
besluit. wordt door de volgende bepalingen verYangen : 

« Art. 27. Het werkplaatsreglement dient aangevuld met de 
opgave van de bij artikel 26 vermelde regels alsmede van de maat
regelen door de directie getroffen, ten einde hct zoo vaak mogelijk 
gebruik van de in . uitvoering van dit reglement ingerichte eetzalen 
waschkamers, kleerkamers en storthaden te vergemakkelijken. · ' 

» Art. 28. Voor de uitvoering der voorschriften van dit regle
ment. mogen de bestendige deputaties van de provincieraden, op 
vm:ock van de belanghebbendcn en op advies van den bevoegden 
lechnischen dienst, alsmede van den genccskundigen dienst voor de 
a rbeidsbescherming, indien het aangelegenheden geldt die in de 
bevoegd~eid van dezen dienst vallen , u itstel of voorwaardelijke vrij
slelling verleenen. 

» Art. 8o. D e mijningenieurs, de ingenieurs voor de arbeids
bescherming en de artsen voor de arbeidsbcscherming zijn belast 
met het toezicht over de uitvoering van dit besluil. » 

Bijzondere bepaling. 

Art. 5. Met het oog op het nakomen van de nieuwe verplich lingen 
die uit dit besluit voorlvloeien , zullen ~e bedrijfshoofden beschikken 
ovcr een tijdruimte van twee maanden, wat de voorschriften van de 
artikelen 18, 2 1 en 23 betreft. en over ccn tijdverloop van één jaar, 
wat de andere voorschriften van hetzelfde beslui t aangaat. 

Art. 6. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzo g 0 
. h k r en nze 

Minister van E conom1sc e Za ·en en Mïddensland z·· . d 
d 11n. te er wat 

hem betreft. belast met e uitvoering van dit besluit. 

G egeven te Brussel. den 14n Juli 1939. 

LEOPOLD. 
Van Koningswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A ntoine DELFOSSE. 

Oc Minister van Economische Zaken en Mïddenstand. 

G. SAP. 

) 

). 

i\JINISTERIE VAN AHBEID EN SOCIALE VOORZORG 

BETAALDE VERLOFDAGEN 

Koninklijk besluit dd 4 Juli 1939 tot bepaling van de spe
ciale toepassingsmodaliteiten, in de industrie der groeven 
van blauwe steen en van te houwen kalksteen der pro
vinciën Luik en Namen, der wet van 8 Juli 1936, gewij
zigd bij de wet van 20 Augustus 1938, betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlofdagen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomend en. Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936, gewijzigd bij de wet. van 
20 A ugustus 1938, betreffende de jaarlijksche betaa lde verlof

daaen en inzonclorheicl op ar t ikelen 2, 4, 5 en 16 ; 
0 ' 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 December 1938, tot bepa
ling va-n de algemeene toepassingsmoclaliteiten van voormelde 
wet; 

Gelet op het ko !~i&klijk besluit van 6 April 1939, tot bepaling 
van den datum waarop d e beschikkingen betreffende de bijko
mende verlofdageu in werking treden eu tot bepaling van de 
modaliteiten van storting der voor die ve rlofdagen verschuldigde 
bijdragen ; 

Gelet op de beraadslaging van de gewestelijke gemengde com
missie der groeven van blauwe steen en van te bouwen kalksteen 
dor provinciën Luik en Namen, omtrent de toepassing van de 
voorschriften der wet en d er besluiten betreffende de j aarlijksche 

betaalde verlofclagen; 

Overwegencle clat op 2 Mei 1939, in den schoot var\.. voorrnelde 
par itaire commissie, een akkoord wcrd gesloten ten ein de het bij 

• 


