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Art. 4. - De eerste jaarlijksche periode nee t 
M d m aanvaDg op d 

aan ag volgend op de bekendmaking in h t B . en 
van dit beslwt. e elgiscli Staatsblatl 

Art. 5 - Tot regeling van den ondergrond h 
b · · t · · se en arbeidsduur 

lJ oepassmg van dit besluit mag er geen . . 
t d ' vermmdenng to 

pas wor en, op den vastgestelden prijs pe tuk ege-
der stukarbeiders, noch op het uurloon v~ dr s ' der looncn 

n e andere arbeiders. 
Art. 6 - Onze Minister van Arbeid 

b l t 
en Sociale V oorz-0rg Js 

e as met de uitvoering vau dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 15n December 1939_ 

LEOPOLD. 

( Volgeu de handteekeningen van al de M inisters.) 

- - -- ---- -
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r 

' ~ 

MINISTERIE V AN OPENBAAR ONDERWIJS, 
MINISTERIE V AN FIN ANCIEN 

EN MI NISTERIE V AN ECONOMISCHE ZA.KEN 
EN MIDDENSTAND 

MIJNMETERS 

Koninkliik besluit van 22 November 1939 tot re geling van het 
voeren van den titel en het ui1oefenen van het beroep van 
mijnmeter. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Herzien het koninklijk besluit dd . 29 December 1926 tot rege
Iing van het uitoefenen van het beroep van rnijnmeter zoomede 
de koninklijke besluiten dd. 4 September 1929, 28 November 
1930 en 3 Februari 1931, waar bij hoogergenoemd besluit werd 

gewijzigd ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 18 Mei 1936, waarbij de 
bepalingen betreffende het uitoefenen van het beroep van meet
kundig schatter van onroerende goederen werden gewijzigd; 

Gelet op de werkzaamheden van de Interministerieele com
missie belast met de hervorming van het beroep van meetkundige, 
in zoover het de mijnmeters betreft; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Openbaa.r Onder
wijs, Onzen Minister van Financ."Ïën en Onzen Minùiter van 
Economische Zaken en Middenstand, 

Wij hebben besloten en 'Wij besluiten : 

Artikel 1. - Niemand mag den titel van mijnmeter voeren 
t enzij hij met goed gevolg het bij onderhavig besluit voorge
st:heven examen heeft afgelegd . 

Art. 2. - In de provinciên H enegouwen, Na.men, Luik en 
Limburg, wordt er jaarlijks ren commissie samengesteld door den 
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gouverneur van de provincie om examens a.f te nemen t.ot het 
bekomen van den titel van mijnmeter. 

Deze commissie zetelt in de hoofdplaats van de provincie en 
bestaat uitJ een hoofdingenieur-directeur der mijnen die het voor
zitterschap waarneemt, en uit twee burgerlijke mijningenie~rs 
die hun diploma's hebben bekomen aan een der bijzondere scholen 
te Brussel, Gent, Luik, Leuven of Bergen. E én dezer twee Jeden 
ma.g evenwel professor zijn aan een der voornoemde inrichtingen. 

Aan deze commissie wordt een eveneens door den provincie
gou vcrneur benoemden secretaris toegevoegd. 

Art. 3. - Om tot het examen van mijnmeter te worden toege
laten moet men bouder zijn hetzij van het diploma van meet
kundigeschatter van onroerende goederen, van landmeetkund of 
van landmeter , hetzij van een get uigschrift waaruit blijkt dat 
men het eerste gedeelte va.n het in artikel 7 van het koninklijk 
beslui t dd. 18 Mei 1936 voorzien examen betreffende het uit
oefenen van het beroep van landmeetkundige-schatter van onroe
ren de goederen met gunstig gevolg heeft afgelegd voor de cen
t rale jury. 

Art . 4 . - De inschrijvingen voor de deelneming aan de exa
mens geschieden in de hoofdplaats der in artikel 2 vermelde pro
vinciën , bij den gemachtigde van den gouverneur, minstens één 
ma.and v66r de opening van den tijd waarvan de datum in het 
S taatsblcul zal worden bekendgemaakt. 

Art. 5. - Eike candidaat <lient, bij zijn inschrijving aan den 
gemachtigde van den gouverneur volgende stukken ter band te 
stellen : 

1° een uittreksel uit zijn geboorteakte; 

2° eeu getuigschrift van goed gedrag·door de gemeenteoverheid 
van zijn verblijfplaats verstrekt; 

3° hetzij zij n diploma van meetkundigeschatter van onroerende 
goederen, van landmeetkundige of van landmeter, hetzij het 
hooger in artikel 3 bedoelde getuigschrift ; 

4° hct ontvangstbewijs van het in schrijvingsrecht m artikel 8 
vcrmcld . 

A?i1BTELIJKE BESCHEIDEI'\ 

Art. 6. - H et examen van mijnmeter omvat 

1 o beginselen vau cosmogra.phie 

135ï 

20 beainseleu van aardkunde in verband met de mijnen en van 
b 

mijnontginning; 
30 nivelleeren en topographie en hun toepassing op onder-

gron dsche opmetingen; 
40 mijndoorsneclen ; 
50 onderrichtingen en voorschrifteu inzake mijnplannen. 

H et ex.amen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling 

gedeelte. 

Art . 7. - Ilet diploma vau mijnmeter wordt afgeleverd a.an 

de candidaten die de helft der punt en hebben behaald voor ieder 
vak der ·twee examengedeelt~n. 

Art . S. - De exanùnandi betalen 200 frank als examengeld. 
De betaling gescbiedt bij een ontvauger der registrat ie en domei
ueu die den belanghebbende hiervan kwitantie geeft . 

De examinandi die niet slagen of die zonder wettige redenen 
a fwezig waren en die zicb binneu de twee jaar andermaal laten 
inschrijven betalen nog slechts de helft vau het examengeld . 

D ermindering wordt echter slechts éénmaal toegest aan. N a eze v 11 .. 
een tweede ma.al te zijn gezakt moet de candidaat de vo e pn3s 

betalen indien hij zich nogmaals aanmeldt. 

Art 9. _ Aiieen de candidaten die geldige en door de com
missie. aanvaarde redenen voor hun afwezigheid heb~en k_~n~en 
doen gelden zijn er van ontslagen bij een nieuwe mschn3vmg, 

examengeld te betalen. . 
Om ontvankelijk te zijn moet de reohtvaardiging der wett1ge 

afwezigheidsredenen binneu de tien dagen volgende op den da.t um 
van het examen bi~ aangeteekend schrijven aan den voorz1tter 
van de commissie worden toegezonden. 

Art. 10. - De opbrengst van het exa.mengeld wordt in de 

openbare Sch.atkist gestort. 

Art. 11. - De voorzitters, de leden en de seeretarissen genieten 
de reis- en verblij fskosten, alsmede de zitpenningen voorzien bi j 

t .1 1 2 van het door tusschenkomst van den Minister van ar iœ . .. 

N .. ·heid Arbeid et! Sociale Voorzorg getroffen konmkhJ k iJver , 
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besluit dd. 4 Fehruari 1931, waarbij de aan de leden der raden, 
commissies en examenjury's toegekende vergoedingen wordeu 
bepaald. 

Deze vergoedingen worden vereffend door het departement tot 
welks bevoegdheid de mijnpolitie behoort op vertoon van een 
door den gouverneur der provincie overgelegden en echt ver
klaarden staat. 

Hooger genoemd departement zal eveneens de kosten die voor t
vloeien uit de werking der commissie dragen. 

Art. 12. _\.Vie het beroep van mijnmeter wil uitoefenen moet 
a.an de volgende voorwaarden voldoen : 

1° Belg zijn; 
2° ten volle 21 jaar zijn; 
30 het booger, in artikel 7, voorziene diploma bezitten; 
40 het bewijs leveren dat hij, na voormeld diploma bekomen 

te hebben , als mijn.met.er een stage heeft gedaan in een of meer
dere mijnen gedurende minstens achttien maanden ; dit bewijs 
moet bestaan uit verklaringen die alle moeten onderteekend 
zijn door het bestuur van de mijn en den naam van den 
mijnmeter die de stage geleid heeft m9et vermelden zoomede den 
duur van de stage. 

De sub 3° en 4° bedoelde stukken moeten door den belang
hebbenden worden voorgelegd aan den officier van het openbaar 
ministerie bij de rechtbank van eersten aanleg in de hoofdplaats 
van de provincie of in de naastbij gelegen stad, opdat hij door 
deze rechtbank zou kunnen beëedigd worden, waardoor hij dan 
bevoegd wordt zijn beroep in geheel het Koninkrijk uit te oefenen. 

Art. 13. - De voorafgaande bepalingen worden van kracht 
met ingang van het jaar 1940. 

Art. 14. _ De Minister tot wiens bevoegdheid de mijnpolitie 
beboort zal een omstandig programma van de beide examenge
deelten opmaken, de wijze bepalen waarop bet examen wordt 
afgenomen en de formule van het diploma vaststellen. 

Art. 15. _ · De bepalingen van het koninklijk besluit dd. 
29 December 1926 tot regeling van het uitoefenen van het beroep 
van mijnmeter en van de koninklijke besluiten dd. 4 September 
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1929 28 November 1930 en 4 F ehruari 1931, die hooger .genoemd 
besluit hebben gewijzigd zijn a.fgeschaft van het oogenblik af dat 
de nieuwe bepalingen in werkmg treden. . . 

16 :..__ Onze Minister van Openbaar Onderw13s, Onze 
Art. · · · te E nu'sche F . ... en Onze M1ms r van cono Minister van manc1en 

Zaken en Middenstand zijn, ieder wat hun betreft, belast met 

de uitvoering van dit besluit. 

B · l d 22n November 1939. Gegeven te russe , en 

LEOPOLD. 

Van ' s Koningswege : 

De Minister van Openbaar Onderwijs, 

Jules DU ESBERG. 

De Minister van Financiën, 

GUTT. 

· h z k n Middenstand, De Minister van Economise e a en e 

G. SAP. 
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