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AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

Mijnpolitie. 

Besluit. de 211
• alinea van artikel 73 vcm het koninklijk besluit 

van 28 April 1884 op de mijnpolitie, tijdelijk schorsende. 

De Secretaris-f.foneraal van hct Ministerie van Eco
nomischc Zaken, 

Gelet op het koninltlijk bcsluit dd. 28 April 1884, houclendc 
<le algcmccnc verorclcning der mijnpolitic, en meer bijzonde1· 
onder de bcpalingen Yan afdecling II van hoofdstuk VI, 
aangaancle het bijzonder toezicht op de werken in de mijn
gashoudende mijnen, op dezc van artikel 73, volgens dewclkc 
de hoofd-mijnwcrkers, onderchefs en opzieners in geen geval 
mogen betrokken zijn in <le onderncming van werken waar
over hun het toezicht is toevertrouwcl; 

Overwegende dat het noodig geaeht werd clc toepassing van 
dezc bepaling, onder zeker voorbehoud te schorsen ; 

Gelet op de hoog<lringendheid en de onmogelijkheid tk 
hoogere overheid te raadplegcn. 

Bcsluit : 
Artikel 1. - De tweede alinea van artikel 73 van het konink

lijk besluit dd. 28 April 1884, noudcnde de algemeene ver
ordening der mijnpoli tie, wordt voorloop ing geschorst wat 
betreft de werken der steenkolenmijnen, die de uitdelving 
rechtstreeks aanbelangen. 

Bij de eventucelc toekenning van premië voor de snelle 
uitvoering dezer werken wordt cr een veiligheids-premië 
bcvocgd bct reffcnclc de voorkoming der ongcvallcn in de geza
menlijkcn werken . 

De algemeene modali teiten voor het toeke1men d eze pre
miën zullen dezelfde zijn voor al de mijnen van het land en 
aan mijn goeàkcuring ondcrworpen. 

Artikel 2. - Dit besluit trcedt in werking op 1 J anuari 

1942. 
Brussel, den 30" Dccember 1941. 

(G) V. LEEMANS. 


