MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
EN MIDDENSTAND

'

EXAMEN VAN MIJNMETER
Ministerieel besluit van 4 December 1939 g etroffen ter uitvoering van ht koninklijk besluit dd. 22 November 1939 tot
regeling van het voeren van den titel en het uitoefenen
van het beroep van mijnmeter.

De M inister van Econ omisch e Zaken en i\Iiddenstand,
Gclet op het koninklijk besluit dd. 22 N ovember 1939, tot r egeJing van het voeren van den titel en het uitoefenen van het beroep
van mijnmeter en voornamelijk op artikel 14 van dit besluit,
Besluit :
A r ti kel 1. - H et programma va n h et bij ar tikel 6 van. het
koninkl ijk besluit dd. 22 No\rembcr 1939 voorziene examen bestaat uit :

1° JJ egi nselen- van cos111oyraphie.
Vorm en voor naamste bewegingen van de aarde;
A s, polen , even aar;
Ecliptica, h aar overhelling op den evenaar ;
V <:rticaal, hori zon, meridianen en paraHelen in verband met
de aarde;
Breedte en lcngte van een pu nt vau den bodem;
Orienteering. Het t re kken van een middaglijn naar de met hoc.le der met de zou of met een stcr over eenkomstige hoogten;
Kaarten. P rojccties, schaal, samenloop van middaglijnen, voorstelling van h et relief door waterpaskrommen;
Beginselcn vau de aantrekk iu gskr acht van de aarde, magnetische middaglij uen, magnetische declinatie, afwijkingeu ;

20 !Jeyinsc/en van rwrdkunde iu verbr111(l met d e mijnen en van
11â jnex71loita fie.
Bopalingen. Beg ri ppen van aardkunde. Ontstaan d er steenkool.
Aardsoor ten die de steeukoolbedden samenstellen. Richt ing der
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steenkoollagen ; ongeregeldheden waardoor ze zijn aangedaan .
Riehting en helling der gronden . D ekgronden;
.Algemeene inrieht~ng van een mijn. Sehaehten. Mijngangen .
Korte besehrij Ying van een exploitatieplaats · 1° een Iieht hellende mijnader : a) in opgaande werkplaatsen; b) in afwijkende
werkplaatsen ; 2° een sehieht, volgens de m ethode der omgedraaide trappen en deze van het sehuinsehe front.
Uitrusting der sehachtell . Kooien. Ka.bels. Seinen ·
. Bacnures of dwarse steenkoolmijngangell. Bepa{ing. Inrich tmg van de d~orsnede der bacn ures of dwarse steenkoolmijngangen. Richting en helling : vaststelling on onderzoek;
Waterpas- en a.fhellende mijngaugen in steenkooladers . M.·
IJn gangbekJeeding ;
Ondergrondsch vervoer. Samenstelling en aanleg der spoorwegen ;
Atmosfer van de steenkoolmijnen. Mijn gas. Watervrij e koolstof. Ve n ti latie der exploitatieplaatscn en der voorberei" di·n gswerken;
S teenkoolmiJ. ne nverlich ti11 0a. V ei1ighe i dslampen L am
..
.
.
..
·
' pen voor
m1Jnmeetkund1gen. Gebrmk van de ve1h!!'.heidslamp
ais IDIJngas··
~
meter .
30 J.'oeva1SsÏ11!J i•mb n i vel1ee1·i11y en t opographie
grondsche mijnOJl'meti·n gen :
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Il. Bepaling der grenzen eener eoncessie.

40 Jllijndoorsneden :
Opmaken a.vu mijndoor sneden.
50 Q11derrichti11yen en voorschriften i11:(d,·e mijnkaarten

· Kaarten der ondergrondsche werken. R egisters van den voorui tgang der we.rken. Overeenstcmming tusschen kaarten en r egii:ters. Bovengrondskaa rten. Orieuteering der k aarten. Nauwkeurigheid der kaarten. Contextuur der kaarten en der rngisters.
Minuten d er k aarten en der register s. V erlaten van werken.
Nazien der kaarten. Grensmuurbrcuk.
Art. 2. - Het examen h eeft gelijktuidig plaats voor al de
examinandi van een zelfde provineie.
D e duur en de belangrijkheid van de beide gedeelten, b et
mondeling en h ct schriftelijk, worden ais volgt b ep aa.Jd

I. -

Schri/telijk e.1·r1111e11verteclt e.

Stof.
Beainsele
n va.n cosmographie
0
.
.
Nivelleering en topographie m et loepasswgen
op onclergronclsche opmetiugen .
Topographische teekeningen en ui t voering van

''

01uler

een mijndoorsnecle
Total

A. Theorie en gebruik van h et mijnkompas en va.n den t heodoliet ;
·
ll. Ondergrondsche
mijnopme tinge11. Reu s van de 81gua
1en en
..
van. d e aanw1Jzers. H et meten. met de ketting en r ed uc t"1e aan den
.
horizon van de met de kettmg gemeten afstanden
'
. B ere1rnnmg
der coordonaten van de toppen. Gebruik der tafels :
G. Het meten van de hoogte der ver diepingen · H et vas t steIlen
van de waterpasverschillen door micldel van d en wat
k ..
..
. ..
.
· erpas IJ 1œr;
D. OnenteerlJlg van een ondergrondseh e opmeting door middel
van het kom pas;
H. Verbinding van de op verschillend e verdiepingen ged ane
opmetingen ;
p . Plan van
..
. de as van een schach t of van een n11p1gang,
die
doo r versch e1den e werkplaatsen h eengaat ;
G,. Plan van d e cirkelvormige verbi11dingen 1'n de· on d ergron d -

II. -

Duur Punten
10
1 u.
3 u.

40

5 u.

50

9 u.

100

.~/ onrleli11!J e.1·n111<·ny1•derllt'.

Stof.

Duur

15 m.

B eginselen vau cosmographie
Nivelleering en topogr aphie met toepassingen
op ondergrondsche opmetingen
30 m.
Beginselen van aardkunde in verband met de
mijnen en v.an mijn,ontginning
20 rn.
Onderrichtingen en voorsehriften inzake mijn-

15

m

plann en
Hanteeren vau toestellen en eve ut uecl werkzaambeden op h et te rrein
. De eommissie
mag zelf
hiervan de tijd
b epalen.

Punten

10
30
20

10

30

100

sch e wegen;

i

w rs
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Art. 3. - H et schriftelijk examengedeelte is verdeeld over twee
dagen .
De verzegelde omslag waarin de gedeeltelijke vragenlijst voor
iedere zitting, word t geopend in aanwezigheid van al de candidaten .
Behoudens de logarithmen tafels, mogen de candidaten geen
e nkel boek of nota bij zich hebben betrekking h~bbende op de
leerstof der examen s.
Om ' t even onclerlingeu mededecling gedureude de zittingen
is verboden .
De a ntwoordcn worden geschreven en de mijndoorsnede uitgevocrd op b!aden p apier die aan de can didateu worden overhandigd samen met omslagen waarin zij na.am en voornamen (voornamen voluit gesch reven) schrijven, alsmedc lrnn verb!ijfplaats
vermelde n ; zij sluiten zelf d eze omsl agen .
Op de proefwerken mag geen en kele aanduiding voorkomen
die den opsteller er van zou kwrn en doen kennen . Zij worden afgenomen bij het einde van iedere zitting.

.·
1. et 11ânisterieel besl nit 11i:t roff en ter uitvoering van
B i;/,age am~ i
•
.
liel konint.lijl• besl11it titi. 22 .Y nvember 19J9, tot regelmg van
li et voeren van den titel en h rt 11itoe/e11en. van lt et beroe71 van
111 ijm neter : formule 11an ht f diplo111a.

Art. 4. - H et h anteer en der toestellen, zoomede even t ueel de
op h et terrein uitgevoerde werkzaamh edeu, moetcn h et de jury
mogelijk maken met zekerheid vast te stellen of de r ecipiendaris
een bchoorlijke ken nis b ezit van het teclmisch gedecl te van h et
beroep.
Desnoods wordt ·aan ieder tot de werkzaamheden op h et terreiu
opger oepen kandidaat een n otitieboekj e ter band gesteld , waarin
hij de uitsl agen van de h em opgelegde werkzaamhedeu aanteekent; bij deze notitieboekjes hooren omslagen waarvoor het in
het 5° !id van a.r tikcl 3 bepaalde geldt.

K e nt den heer ............... . ........ den titel toe van mij nmeter .
Ten blijke waarvan hem on derhavig diploma wer d afgeleverd.

Art. 5 . _ Bij dit besluit wordt ais bijlage de formule gepubliccerd van h et aan de candidaten die het examen met gunstig
gevolg heb ben afgelegd te overh andigen diploma; dit overeenkomstig artikel 7 van bet kou inklijk b eslui t. dd. 22 N ovember
1939.
Brussel, de n 4" Dccembcr 1939.
G. SAP .

DIPLOi\fA
De comnmsie ingesteld te . . . . . . . . . . . . . . . ingevolge he t koninklijk besluit dd. 22 November 1939, tot r egeling van h et
voeren vau den t itel en het u itoefenen van het b eroep
:'an mijnmeter .
Gclet op h et koninklij k besluit voornoemd ;
Aangezien de h eer .. ........ .. ........ ., geboren te ...... ......... .. .,
den ....... .. .... . ......... ., gedomiciliccrd te .. .. ............. .. .... .... .. ,
dra.o-er van ... .. ................ .. ... ., met gunstig gevolg h et tot het
bck~men van den titel van mijumet<'r voorgeschreven examen
l1eeft afgelegd ;

D e loden van den Commissie. ·
Gezien voor echtverkla.ring
''an dn b andt.eekeningen der commissielcdP.11 ,

