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Art. 2. - Notre ::\linistre des Affaires. Economiques, des 
Classes Moyennes et du Havitaillement est chargé de l'exécution 
du présen t arrêté. 

Donné à Bruxelles le 24 avril 1940. 

LEOPOLD. 

P a r le Hoi : 

L e Ji i11i-<lre de;; A.f /11ires B cono111iquc,,, 
dl',; ('fasse:; .lf1i!/e1111es et du L.'rwitailft:menl, 

A-E. DE SCHH. YVER. 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE VAN AHBEID EN SOCIALE VOORZORG 

Medisch toezicht 

Koninklijk besluit dd. 17 April 1940 tot vervanging van de 
bepalingen van de koninklijke besluiten van 28 September 
1936, 15 December 1938 en 13 December 1939 betreffende 
het medisch toezicht op de jonge arbeiders. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu , tegenwoordigcn en tockomenden, HEIL. 

Gelet op de wet betreffende de Yeilighcid en de gezondheid \·a11 

het in de han<lels- en nijverheidsondcrnemingen werkzaam pcrso
neel ; 

Overwegeude dat de jongelingsjare11 cen critisch ti jdperk zijn 
der physiologische ontwikkeling; 

Overwegende da t het aldus nood ig is de jonge liecleu beueden 
18 jaar, die aan de vermoeienis en &evaren van den arbeid zijn 
blootgesteld, op eenzelfde wijze te bcscbermeu als de school
jeud; 

Overwegende <lat een periodiek medisch toezicht <lier jonge 
lieden mogelijk maakt èlat de arboidende kringen er nog vaster 
van te overtuigen, <lat een leid raacl voor beroepskeuze alsmede 
de kenuis der voornaamste begrippen omtrent behoeding voor 
ziek te zich optlringen, een betere verhouding te scheppen tusschen 
den arbeid en de persoonlijke lichanmskracht en a.rbeidsgeschikt
heid, de jonge lieden , die ter oorzake van gebrekkige organeu of 
bijblijvende letsels meer dan an~_ere voor ziekte.~ en ongevalleu 
vatbaar zi jn, af te houden van b1Jzonder gev~.arhJ ke machines en 
va.n hoogst gevaarvollen of ongezonden arbe1d ; 
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Overwegeudc daareuboven dat het ui toefeuen van zulk med isch 
toczich t ten gevolg hebben zal het economisch vcrmogen van den 
arb2icl der jonge wcrkkrachten merkelijk te vermeercleren ; 

H erzien de adviezen, vroeger door àe bevoegde afdeelingen van 
de nijverheids- en arbeidsraden en do bestendige deput.aties van 
de provincieraclen uitgebracht; 

H erzien hot advies van den H oogen GC'zzondheiclsraad ; 
Golet op artikel 55 , ci, van het konin1dijk besluit vau 6 Maart 

1936, tot reorganisatie van den dienst van do arboidsinspect ie , 
luidendc ais volgt : 

" l)e geneeskunclige dienst heeft voor opdracht : a) toezich t 
en con t rôle ui t te oefenen op de inrioht ing door de bechijfshoof
den van het gezondheidstoezicht over de lcer jongens, en waar 
van de moda.Jiteiten bij koninklijk besluit zullcn vastgesteld 

worden »; 
H erzien het kouinklijk bcsl uit van 28 September 1936 tot 

reorganisatie vau het ,medisch toezich t op de jonge arbeider~; 
H erzien bet kouinklijk besluit van 15 Decembcr 1938 tot mt

breidi ng van de voorschrifteu van het koninklijk besluit van 
28 September 1936 tot de andere leclcn va n het personeel , 
alsmede tot de openbare diensten en inrichtingcn of cliensten 
en inrichtingcn vau algemeeu nut, bcoogd bij de wet van 
25 N ovember 1937, waarbij het domein van boopassing van de 
cers\e wet ,·an 2 Juli 1899 betreffcndo de gezondbeid eu do 
veil igheid van de in de bandels- en nij verhcidsondernemingen 
te werk gestelde werkli eden , werd uit,gebroicl ; 

Over wegende dat het , ter ver eunvoudiging, noo<lig is de bepa
linaru van deze t weo laatste heslui tcn samen te smelten ; 

0 

Overwegende, anderzijds, clat de formaliLcit betreffende de 
maclüiging der artsen, aangesteld om de bij de reglementecring, 
waar van sprake, voorgeschreven mcdische onderzoekingen te 
doen, zonder b inder, kan worden ingctrokken, a angezien zij 
enkel werd opgelegd, wanneer ùe werkgernrs het recht hadden 
vermelde onderzoekingen hetzij :;an een a rts naar bun keuze, 

.hetzi j aau een arts \"Cor de arbeids bescherming toe te vertrou
wcn; 

H erzien het koninkl ijk besluit va.n 13 Dccember 1939 bou
dende t ijdelijke wijziging van de bepalingen vau bove1tbedoeld 
koninklijk beslui t vu11 28 September 1936 tot reorganisa t ie van 

' 

1 -
AllIIlTELIJIŒ BESCEIEtDEN' 

het medisch toezicht op de jonge arbeiders; 
Op de voordrach t van Onzen :JJinister \·an Arbeid en Sociale 

Voor zorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

A.rtikel 1. Een meclisch toezich t op de jongc arbeiders bene
dcn 18 j aa.r wordt .onder opzicht van den genceskundigcn dienst 
\·oor de arbeider sbcscherming u itgoocfcnd ten bate van de leden 
va.n het pers'oneel zondcr onclorscheid , werkzaam in het handels
en ni jvcrheiclsondornemin gen, iJ1 al do openbare diensten of 
inricht ingen of diensten en i11rioh t i11gen van algemeen nut, zelfs 
wanneer deze beoocrd bij de wet betreffendc de veiligbeid en de 

0 .. 

gezondheid van het ·personcel we1·kzaam in de ha.ndels- e~ UIJ-
verheidsondernemingen, uiet :i ls gevaarl ij k, ongezond of hmder-

1 ij k zijn ü1gedeeld. 
Daar van zijn ui tgezonderd, do ondernemingen waa.r de pa

lroon enkel werkt met bij hem inwonende leden zi jner familie, 
of met dienstboden of huisbedienten . 

De bepalingen van dit besluit zi jn niet toepasselijk op de 
werklieden van de mij nen, graver ijen r n opdergrondsche groe
ven, voor wie daa romt ren t cen bijzonder reglemen t zal worden 

gcmaakt . 

A r t . 2. Dit toezich t <lient voor rekening van de werkgever s 
u itcreoefend en zal cloor he11 aan oeu of meer ar tsen naar hun 

0 . 

keuze worclen toever l rouwd. 
Daartoe worclen bewusle jonge arbeiders zoovele malen ge

neeskundig onderzoch t a is hiern:i is bepaal cl 

l 0 E eu eerste onderzoek, dat za.l plaa.ts hebben binnen de 
maand na de tewer kste lling van den jongeling door den eer sten 
werkgever ; 

2• Ben algcmeeu jaarl ijksch onderzoek ; 

30 Daareuboven 11og, in wover het een jongen arbeider be
treft wiens gezondheidstoestand bij een vorig onder zoek zorge
li j k 'werd bevonden, ieder halfja~r, kwartaa.l of maand, al n aar 
de gem achtigd e ar ts zulks uood1g oordeelt . 

Art. 3. De bij voorgaand ar t ikel voorgeschreven geneeskun
dige onder zoekingen dienen hetzij t en huize van den ar ts, betzij 
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in een te zijner besch1 kki11g gesteld en iuwn derbeid daartoe 
ingerich t lokaal gedaan. 

Den jongen arbeider t reft u it dieu hoofde gecn vcrp lichting 
tot eenige uitgave. 

Art. 4. De werkgever is er toe gehouden .aan benedenopgege
ven personen, kosteloos, de volgende stukken te overhandigeU: : 

l 0 Een « gczondhei~sboekje ,, aa11 den jongen a rbeidcr, d ie c r 
bij het in 1° van artikel 2 bovr n beoogd eèrste onderzoek , nog 
geeu zou hebbcn. 

Dit boekje zal uitsluitcnd m 't hczit t lijven van den jongen 
arbeider . De werkgever mag, 111 gceu geval, het ter inzage 
vergen; 

2° E eu voldoend aantal exemplar en van bot formulier geti
telcl : " Verslag van gcneeskundig onder zoek ,, aau den arts, 
die door hem is aangestcld om heL dcskund ig onderzoek te d oen. 

V ermelde documenten zullen aan den werkgever en op zijn 
kosten d-0or den Dienst voor het gezondheidsboekj c van het 
:\Jinisterie van V olksgezondheid worden verscba ft. 

Art. 5. De werkgcver is er hovend'.en toe gchoudcn bedoeld 
mediscb toezicht te bevorder en door de volgende voor scbrifteu 
na te leven : · 

1° :\fet bet oog op den staat van het personeel beneden 18 jaar 
een lijst bij te houden, overeenkom stig het bij dit beslui t be
paald model (bijlage I) (1). 

Deze lijst zal, op elk verzoek, zoowel aan den niet met de onder
zoekingen belasten a rts ais aan den a rts voor de a rbeidsbcscher
ming worden overbandigd; 

2° Aau den door hem gekozen arts : 

a) Van de tewerkslell ing van de jonge arbeide rs beneden 
18 jaar binnen de vijfticn d agen en zLtlks vanaf d en datnm die r 
tewerkstelling bericht te doeu; 

b) Het geval van de jonge arbeiders bekend te maken, die 
wegens ziektc meerderc malen afwezig warcn of wier gezondheicl 
te wenschen overlaat; 

3° In voorkomend gcval ter beschikking van den arts een 
lokaal te stell en , hctwelk behoorl ijk vcrlicht, gelucbt, in bct 

(1) Zie Strcol.<bl(/(1 van 5 1\ le i 1940. t 
1 
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koud seizoeu ,·crwarmd en oyerigcus zcodan ig inger icht dieu t 
te zij n dat de geneesku ndige onderzoeki ngen vlug en 1.onder 
kwctsing van hct eerbaarheidsgevoel zouden kunnen gedaan 

worden ; 
40 Den tijd die aan btt genceskundig onderzoek wordt be-

steed a is arbcidstij cl te belooncu ; 
50 Bij het werk stellen van het ondl!r het medisch toezicht 

vallend pcrsoneel reken ing le houden met de maalregelen die 
door d en arts wcrdcn nood ig geacht om een goeclc lichamelijke 
ontwikkeling van d e a rbeidcrs, wier gezondheidstoestand zorge-

lijk bevoucleu werd , te behar tigcn; . . 
6° Aan d en jongen arbeicler , wicus dienstvcrbintem s een emcle 

neemt, een in den bij dit besluit aangegeven vorm opgemaa.kt 

getuigschrift af te leveren (bijlage II) ( 1). 

Art. 6. De wcrkgever nrng er eveneens toe verplicht worden, 
verz.oek van den arts voor de arbeidsbescherming, een ande-

op d · 1 · l' r en a r ts dan dcgene, dien bij gekozen had . aan te me en; me 1en 
ia<itstgcnoemde de voorschriften betreffende de toepassmg van 
het mcdisch toczicht niet naleeft of indien bij weigort of ver
waarloost aan d e Administratie de inlichtingeu te verschaffen , 
die zi j vraagt, om cr zich van te vergewissen of de voorsch1·iften 

Yan dit bcsluit worden nageleefcl. 

Art. 7. ,Tcngelied en , die zich aan het medisch foezich t on t

t rekken , rnogen nict t-ot den arbcid worden toegelaten. 

A rt. 8 . De wcrkgever, die een jongen arbeider in clieust neemt , 
d ewelke rceds in cen anclcre inrich ting heeft gewerkt, client van 
d en belanghcbbcnde te eischen <lat hij het onder 6° van boven
ver meld artikel 5 bedoeld getuigschrift zou voorleggen. 

Ind ien de jonge a rbeider t ijdens ziju tewrrkstell ing in de 
imichting, die hij Yedaat, geen geneeskund ig onderzoek heeft 
ondcrgaa11 , moet zijn nieuwe werkgever hem .bi'.1nc11 de maand 
van zijn indienstnemi ng aan Yermclde formaliteit ouder wcr pen. 

A r!. 9. B ij elk geneeskuu clig onderzoek van eeu jongen arbci 
der , moeten de a r tsen bet bcvondene i '.~ het gezonclbeidsboekje 
van den belanghcbbe11de not c<>ren, diit ZlJ persoonlij k :tan laatsl

genoemde moetcn oYerhandig~n. 

( 1) Zic 8trcrctslilrcd van 5 il1ei ] ').JC. 
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Terzelfder tijd , en tcn einde hct beroepsgeheim stipt in acht 
te nemen, zullen zij het hij 2° van artikel 4 beoogd formulier 
voor het verslag vau het geneeskundig onderzoek bezigen, om 
aan den Dienst voor het gezondheidsboekjc de claardoor , met 
het oog op het opmaken van de statistieken, die de werking van 
n et medisch toezicht aanbelangcn, vereischte inlichtingen mec 
te deelen. 

Art . 10. Ilij afwijking van artikel 2, aliue<i 1, van dit besluit 
mag de jonge arbeider cr van onlslagen worden zich geneeskun
dig te laten onderzoeken clcor den arts, <lien de werkgever heeft 
aaugcsteld, op voorwaarcle clat hij zich door ecn arts naar zijn 
keuze en op zijn kosten laat onderwcken. 

Deze arts zal er toc verplicht. zijn den uitslag van zijn onder
zoek in het " gezondhcidsbo(• kje » van den jongen arbeider aan 
te teckenen en het door hem behoorlijk ingevuld verslagformu
lier betr cffeude het geneeskundig onderzoek aan den arts voor 
dP. a rbeidsbeschermi ng vau bet district over te maken. 

Art. 11. H et opsp-:>ren en l:etc:ugelcn der in breuken op de 
bepalingcn van dit beslui t zal geschiedcn overeenkomstig het Ler 
zakc bepaalde in de wct van 5 Mei 1888 hetreffende het toezicht 
op de vergunnÏngsplichtige inrichtingen. 

Art. 12. · De koninklijke besluiten V<tn 28 September 1936, 
15 December 1938 en 13 Deccmber 1939 worden ingetrokken. 

Art. 13 . Onze i\ I iniste r van A rbeid en Sociale V oorzorg is 
belast met de uitvoering rnn dit besluit, dat in werking treedt 
den dag van de uilgiftc er van in het lld!Ji8ch Staatsblad. 

Gegeven te Brussel , den 17" April 194ü. 

i.EOPOLD. 

Van 's K.onings wege : 

De .!/ i11i.sf Pr ua 11 .-1 rl>PÙ/ 1· 11 Sociale Y oorzorg , 

BAL TUA ZAR. 

r 
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MI NISTEHIE VAN E CONO:\lISCHE ZAKEN, 
MIDDENSTAND EN TIAVITATLLEERING 

Mijnpolitie 
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Koninklijk besluit dd. 20 April 1940 de bepalingen van arti
kel Sbis intrekkende, bij koninklijk besluit van 15 Maart 
1927, gevoegd bij de voorschriften van het algemeen regle
ment der mijnpolitie van 28 April 1884, betreffende het 
opmaken der mijnkaarten, en ze door nieuwe bepalingen 
vervangende. 

LEOPOLD III, :Koning der Belgen, 
Aan allen , legenwoordigcn en toekomenden, HEIL. 

Gelet op het koninkl ijk beslui t del. 28 April 1884, houdende 
algemeeu reglenicnt over de mijnpoli t ic, aangevuld, wat betreft 
het opmakcn der mijnkaa rtcn , bij koninklijk besluit dd. 15 Ma.art 
1927 ; 

Golet op het koninklijk besluit van 22 N ovember 1939 tot 
rcgel ing van het voeren van den t itel en het uitoefenen van het 

beroep van mijnmeter ; 

Gelet op het advies van den Mijnraacl , i .d . 30 J anuari 1940; 

Overwegende cla.t cr aanlcicling toe besta.at de bepalingen betref
fcn de het opmaken der mijnkaarten en bet bouden der meet
reg isters te p reciseeren; 

Op de voorclracht van Onzen 1'1fiuister van Economische Zaken 
Midclenstand en Ravitaillecring, 

W ij hebben 15esloten en Wij besluiten : 

Artikel ééu. - De bc palingen van arbitel 5bis, bij koninklijk 
besluit van 15 i\Ta.art 1927 gevQegd bij de voorschriften van het 

1 roalement der mijnpolitie Yan 28 April 1884, betref-a gemeen t:> • • • 
fende het opma.ken der m1.p1kaarten worden rngetrokken en door 

de volgende vervaugen : 


