
AMBTELIJKE BESUHEIDEN 

MINISTERI E V AN ARBEI D EN SOCIALE VOORZORG 

Als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtin
gen. - Wijziging van rubrieken. 

De Secretaris Generaal van het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Voorzorg , 

Gelet op het koninklijk besluit van 10 August us 1933, betref
fende de politie der ais gevaarlijk, ongezond of hin derlijk inge
deelde inrichtingen ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd .15 October 1933, ondermeer 
gewijzigd bij dit van 26 October 1939, en houdende classificatie 
der .ais gevaarlijk, ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen 
en vooral op de volgende rubrieken : 

Autos, motorvoertuigen en Brandgevaar, on-
andere dergelijke voertui- aangename reuk, 
gen met explosiemotoren gerucht. 
met inwendige verbranding 
(bergplaa~n voor) waar 
de totale hoeveelheid ont-
vlambare of bran dbare 
vloeistoffen en de vergaar-
bakken van de daar gebor-
gen voertuigen te samen 
bedraagt: 

a) van 50 tot 300 liter 2 

b) meer dan 300 liter . 1 

Gassen ( opslagruimten vau) 
samengeperst, vloeibaarge
maakt of in oplossing ge
bouden onder de drukk ing 
van meer dan 1 kg.jcm2, 
met uitzonder ing van bu
taangas en propaangas : 

Ontploffingsgevaar . 
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a ) opslagruimteu van 10 tot 2 
20 vaten . 

.h) ops l~gruimten van meer 
dan 20 vaten. 

Cas ( opslagruimten voor 
vloeibaargem<takt propaan
en butaan-) van : 

et) 100 à 600 kg. gas. 

b) meer dan 600 kg. gas. 

2 

Gevaar voor brand, 
en ontpl~ffing. 

Gelet op het advies van den techuischen dienst voor arbeids
bescherming, belast met het toezicht op de ais gevaarlijk, onge
zond of hindcrlijk ingedeelde inricht.ingcn; 

Overwegende <lat de bestendige uitbreiding van het gebruik van 
gasbrandstoffen voor het alimen teeren der motorcu van autovoer
tuigen van den aard is om in de bergplaatsen voor autos en in de 
opslagruimten vau recipiënteu voor het iuhoudeu van samen
gepcrsle, _vloeibaargemaakte of onder drukking opgelost gehouden 
gassen, 111euwe gevaren eu ougemakken te veroorzakeu ; dat het, 
gepa_st blijkt bovenbedoelde rubrieken te wijzigeu, onder iuach t-
11em111g van de toepassing der nieuwste techuische procédés; 

Gelet op de wet vau 10 Mei 1940, betreffende ovcrdrach t van 
bevoegclheid in oorlogsti jd en namelijk op artikel 5 daar van ; 

Gelet op de onmogel ij kbeid de hoogere overheid te Jaten be
slissen, 

Besluit : 

Artikel .één. - De in bovenbedoeld koniuklijk besluit d<l. 
15 Octobe1 1933 vo::ir komende rubriek, gewijzigd bij het beslui t 
dd. 26 . October 1939, en betreffende de bergplaatseu voor autos 
motorf1etsen en a_ndere ~ergelijke voertuigen met explosiemotore~ 
of motoren met mwend1ge Yerbranding wordt door d 1 
rubriek ver v.angen : e vo gende 

,, 
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Opgavc van de inrichtingen 
bedrijven, opslagruimten , e nz., 

ais gevaarli jk, 
oilgezond of hlnderlijk geacht. 

Klasse 

Aut-0s (bergplaatsen voor) : 
n) van 2 tot 5 voer tuigen ; 
b) van meer dan 5 voertu i- 2 

gen. 

Opgave van den aard 
der 

Dicnsten die te 
raadplegen 

zijn ter 
~elegenheid 

van het 
onderzoek d er 
vergunnings
aanvragen. 

Brandgevaar , on-
aangename r euk, 
gerucht . 

Art. 2. - De in bovenbedoeld koninklijk besluit del. 15 October 
1933 voorkomende ru brieken, gewijzigd bij het besluit del. 26 Oc
t.obcr I 939, en betreffencle de opslagruimten voor samengeperste 
vloeibaargemaaket of onder drnkking opgelost gehouden gassen , 
a lsook de opsla.gruimten voor butaan- ên propaangas worden ver
vangen door de volgende eenige rubriek : 

Opgave van de inrichtinge n 
bedrijven, opslagruimten, enz., 

a is gevo::arlijk, 

ongezond of h inderlijk geacht. 

KI asse 

Gassen onder een drukkiug 1 
van meer dan 1 kg/ cm 2 sa
mengeperst, vloeibaarge
maakt of m oplossing 
gehouden ( opslagruimten 
van recipiënten voor) met:. 
een gezamenlijk waterin
houdsvermogen van 500 

1iter en meer. 

Diensten die te 
raadplegen 

Opgave van d en aard 
der 

ongemakken . 

zijn ter 
gelegenheid 

van het 
onderzook der 
vergunnings

aanvtagen. 

Gevaar voor ont
ploffing en voor 
ontsnapping der 
gassen. -

VERWILGHEN. 

Brussel, den 29n N ovember 1940. 


