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AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
EN MINISTERIE VAN FINANCIEN. 

ONGEVALLEN DIE ZICH OP DEN WEG 
NAAR EN VAN HET WERK VOORDOEN 

Besluit betreffende de vergoeding der s cha de voorlspruitende 
uit ongevallen die zich op den weg naar en van het werk 

voordoen. 

A.LGEl\lEENE BESCHOUWINGEN. 

In de huidige omstaudigheden ziju de arbeiders er toe genood
zaakt de meest verschillende vervoermiddelen te gebruiken om 
zich naar hunne werkplek te begeven en er van t er ug te keeren. 
Dikwijls moeten zij v66r het aanbreken van den dag hun ver
blijf verlaten om slech ts in de duisternis weer thuis te komen. 
De lichtafschu tting maakt het verkeer gevaarlijk en vergroot 
het ongevallenrisico langs den openbaren weg. 

Slechts in uitzonderlijke gcvallen is de vergoeding voor onge
vallen die zich op den weg naar. of van het werk voordoen , ver
zekerd bij de samengevoegde wetten betreffende de arbeidsonge
vallen. Zulks geschiedt wannee~ de werkgever zelf het vervoer 
van zijn personeel beeft ingcricht, aJsmede wanncer de af te 
leggen weg als van de uitvoering van het arbcids- of bet bedien
de contract deel uitmakend kan beschouwd worden . Ten a anzien 

de 
tot deze categor ie behoorende ongevallen, worden de 

van 
rech ten van den arbeider en de verplichtingen van het bedrijfs-

hoofd bij het huidig besluit geenszins gewijzigd. 

Bï de tot dusver van kracbt zi jnde wetgeving, Wflrdt aan den 
arbeiJder alle vergoeding geweigerd van het oogenblik af dat h et 
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ongeval hem op de weg treft terwijl hij niet meer onder het 
toezieht of de leiding van het bedrijfshoofd staat. 

Het is echter van belang dat, ten bate van den arbeider die 
aan aile uit den oorlog on~tane zwarigheden eu r isico ·s is bloet
gesteld, een regeling wordt iugevoerd ter vergoeding ·van <le 
schade Yeroorzaakt door alle ongevalleu die zich op den weg naa.r 
en van het werk vôordoen, des te meer omdat thans meer dan 
ooit het bestaan van den arbeider en van zijn gezin van zijn 
loon afhangt. 

Wat de modaliteiten der vergoeding betreft, leek het gepast, 
de wetgevi,ng betreffende de vergoeding van de schade voorts
pruitend~ uit de arbeidsongeva!len als aanwijzing te nemeu. Som
mige landen zijn ons met hun wetgeving in dieu zin reeds voor
gfolg;.i.an en er hestaat reden om hun voorbeeld te volgen . E r 
~\ent evenwel opgemerkt dat het besluit de bestaande wetgeving 
betreffende de arbeidsongevallen geenszins wijzigt en er dan ook 
geen uitbreiding van is. Wegens de overeenstemming van de 
omstandigheden worden, bij het besluit, de principes van die 
wetgeving toegepast op de ongevallenrisico's die uit den oorlog 
en het vergroot gevaap van de verplaatsingen der arbeiders zijn 
ontstaan . 

De voornaamste redenen var{ het besluit aldus bondig uiteen
gezet zijnde, dienen eenige tot duiding van den tekst nuttige 
nitleggingen gegeven. 

Bij het besluit wordt nauwkeurig bepaald wat onder weg naa.r 
of van het werk <lient verstaan. Het is allereerst de door den 
arbeider af te leggen normale afstand om zich vai;t zijn verblijf 
of van de p]aats waar hij gaat. eten naai: de plaats waar hij zijn 
werk verricbt te begeven, en omgekeerd . De tekst kan slecMs 
het principe vastleggen en het ware gevaarlijk een theoretische 
bepaling van de normalen afsîand te geven, daar dergelijke be
paling bij ervar ing onvoldoende zou kunnc~ blijkcn. Het i~ 
ecbter niet nuHeloos sommige uitzichten van <lat begrip. J.:\a t~ 

gaan. n e norrriale i>fstand is niet noodzakelijk de rechtstreeksche 
vu!. W11:ir de .?frt and is niet men normaal , zpodra de arbeidei: 
uit e;cren wil en zonder voldoende reden een ongewonen om;we~ 

maakt. 

Eeveens beteekent norn;ia;leI\ <1-fstand niet altijd e~'1 ~f~taf1;d 

• 

., 
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die zonder ouderbreking wordt afgelegd. Bij elke verplaatsing 
kunnen er gewettigde ouderbrekingen zijn. Vooral de lengte 
van den afstand kan oponthoud noodig maken om uit te rusten 
of iets te gebruiken. 

Maar er zou geen recbt op vergoeding kunnen bestaan in geval 
de arbeider zich blootselde aan een gaver dat · de gewone weg 
niet oplevert, inzonderheid door van huis weg te gaan in volle 
duisternis of thuis te komen na zonsondergang, terwijl zijn 
arheidstijd hem toelaat bij klaren dag te vertrekken of huis
wa.arts te keeren. In beiderlei gevalleu zou hij zich uit eigen 
wil blootgesteld hebbeu aan een ongevalleurisico dat aan zijn 
normalen weg vreemd is. 

De rechter zal oordeelen-

Bij uitbreiding <lient onder den normalen weg naar en van hei 
werk ook de afstand begrepen dieu den arbeider heeft af te 
Jeggcn om zich naar de plaats te begeven waar de loonen worden 
uitbetaald, hetzij tijdens de uitvoering van het contract wat 
vanzelf spreekt hetzij na afloop van het· contract. In deze 
Jaatste 011derstelling is de vergoeding, die bij de wet betreffen<le 
de arbeidsongevallen wordt voorzien, u itgesloten, vermits de 
arbcider geenerlei verplichting tegenover den werkgever meer 
heeft en de uitbetaling van het loon nog slechts de vereffening 
van een schuldvorderiug tusschen partijen is. Het besluit zal 
de ongevalleu dekken die de belanghebbende -t r effen op hun als 
voren opgevatten normal en weg'.. zel~s wanne.er_ zij zich naar de 
bedoelde plaats begeven op een t1Jdsbp <lat met met een arbeids
prestatie overcenstemt of na het afloopen van het contract komt. 

Bij het · besluit wordt het i~. de wet betreff~nde de arbeids
~ngevallen voorkomend wettehJ k vern:ioede~ met aangenomen, 
krachtens hetwelk ~lie ongeval dat z1ch tiJdens de uitvoering 
van h~t contract voordoet, behoudens tegen bewijs wordt ver
oucforsteld als door die uitvoering overkommen. Hetzelfde prin-

. e bÎJ. analogie, toepassen op de onder weg overkomen onge-
c1p ' . a· 
vallen ware aanleiding geven tot memgvul 1ge misbruiken : <le 
bij het beslui t bedoelde ongevallen .doen zich vo~r buiten alle 
toezicht van den werkgever. De arbe1der zal dus m et alleen van 
de werkelij kheid van het ongeval met zijn omstandigheden vau 
plaats en tijd moeten Iaten bli jken, maar ook moeten bewijz~n 
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dat het ongeval is te wijten aan een risico dat met den bij het 
besluit bedoelden normalen weg onafscheidelij k verbonden is. 

Er zulleu zich natuurlijk gevallen voordoen waarin de rechtcr 
over den aard der opgeloopen risico 's zal moeten oordeelen. Zoü 
zal een arbeider die met opzet door een booswich t Jaugs den 
openbaren weg wordt gekwetst of gedood terwijl bij den bij 
het besluit bcgrensden a fstand a flegt, niet altijd richt op de 

voorziene vergoediug hebben. 

H et kan gebeuren dat de clader va n den aanslag redcneu vau 
par ticulieren aard beeft on-. het slachtoffer aau te valleu, eu in 
dergelijk gcval is hot risico eigen aau het slachtoffer en niet 
aau den weg <lien bet volgcle. 

Daarentegen is eeu orkaan die den arbeider necrslaat en 
kwetst, outwijfelbaar een met den normalen weg vcrbonden 
rJSJCO· 

Ten slotte, zal de scbuld van het slacb toffer het bed rijfshoofd 
niet vrijstellcu als zij niet buitcn hot met den af te leggen weg 
verbonden risico valt. 

V oor de havenarbei<ler s die zich v66r bet sluitcn van het. 
arbeidscont ract uaa r het aanwer vingskantoor begeven, word t bij 
bet besluit een speciaal r egime ingcvoerd. Gezieu de omslandigh•~

den vangt de normale weg die voor deze arbeidcrs ln bezware 
vau bet bedrij fsboofd in aanwerking kan ko:mcn, slechts aan 
zoodra de arbeider zich van de plaats der aanwcrving naar de 
werkplek begecft . Slechts bij de aanwerving kennen die ar bci
ders de fjrma die hun arbeid zal gebruiken en voor de risico's 
van den dan te volgen weg moet instaan. 

De aangifte van het ongeval is noodig om bot bedrijfshoofd •' r 
toe in staat te stcllen het geval ter kennis van zijn verzekeraa1-
te brengen. Geenerlei vorm worclt opgelegd. 

Hoewel het hier een aangelegenheid betreft die van de a beids
ongevallen verschilt, leek het toch gepast te voorzien <lat de 
polisseu van vcrzeker ing tegen arbeidsongcvallen de r isico's van 
den weg naar en van het wcrk moeten dekken. Te clien eindc 
wordt er bepa.ald dat de loopende verzekeringscontracten die in 
uitvoering van de wet betreffende de arbeisongcvallen werden 
gesloten , bij een bijkomende polis aan den bij het besluit voor
ziene waarhorg zullen aangepast worden. Die waarborg zal geheel 
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het personeel der onderneming omvatten . Ve verzekerde zal het 
Ioopend contract slechts mogen opzeggen indien het tot dekking 
van het nieuwe r isico geëischte premiebedrag boven de bij het 
besluit vastgestelde maxima gaat. 

In deze onderstelli ng zal de verzekcrcle het eerste- contract 
mogen ver breken en met een anderen verzekeraar een nieuw 
contract mogen afslu iten waarbij de wettelijke waarborg en de 
bij het besluit ingevoerclo waar b?rg moeteu verzekerd zijn. 

H ot sprèekt vanzelf dat de bepalingen van het onderbavig 
besluit ioowel van toepassing zijn voor de ver zekerde ais voor de 
niet verzekercle bedrijfshoofden of voor de werkgevers die van 
de bijdrage tot he t Waarborgsfonds zijn vri jgesteld. 

Ai·t ikel 5 bevat bepaliugen vau ad ministrat ieven aard met het 
oog; op het maken van eeu sta t istiek van de ongevallenrisico' s 
die met den weg naar en van het werk verb<mden zijn. 

24 December 1941. - Beslui t b etreffende d e vergoeding der 
scha d e voortspruitende uit ongevallen die zich op d en weg 
naar en van het w erk voordoen. 

l?e Secrotaris-G eneraal van bet l\liuiste rie van Arbeid e1.l 
Social Voorzorg, 

De Secretaris-Generaal van het .i\'l in isterie van F inancië!I, 

Gelet op de bij koni11klij k besl ui t van 28 September 1981 
samengeordende wetten betrcffende de vcrgoeding der schaJe 
voortspruitenclc uit arbcidsongevallen ; 

Gelet op het beslui t van 9 A ug ustus 1941 betreffeude ile 
berckeniug der vcrscb uld igclo vergooding in geval van t ijdeli jkc 
werkonbekwaamheid ten gevolgo van oen ad :eidsongeval over
komen in de ondernemingen bedoeld iu § 9 van artikel 8 der 
wet betref fende de vergoeding van arbcidsongevalleu ; 

Overwegende dat het in de huid igo omstandigheden noodig is 
een regeling in te voeren ter vcrgoeding vau de schade veroor
zaakt door de ongevallen d ie zich op den wog naar en van h1~t 

work voordoen ; 
Gelet op a,r tikel 5 der wet van 10 l\1[ei 1940, betreffende de 

overdracht van bevoegdheicl i n oorlogstijd ; 
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Gelet -0p de hoogdringendheid eu op de onmogelijkheid de 
hoogere overheid te laten beslissen. 

Besluiten : 

Artikel 1. - De bepaliugen van de samengeordende wetten 
1 

betreffende de verg-0eding der schade voortspruitendc uit arbeids-
ongevallen zijn van toepassing op de ongeva.llen die zich O}) 

den weg naar en van het werk voordoen. 

Ak weg naar en van het werk dien t ver staau de d o-0r de!1 
arbeider af te leggen normale afstand 0 111 zich van zijn verblijf 
of van de plaats waar hij gaat eten naar de plaats waar hij zija 
werk verricht te begeven, en omgekeerd. 

Daaronder dient ook begrepen de normale afstand dieu de 
arbeider m-0et afleggen om zich naar de plaats te begeven waar 
de loonen worden uitbetaald, en om er van terug te keeren. 

De vergoeding van de schade voortspruitende uit het -0ngev;i,l 
dat zich op den normalen weg heeft voorgedaan , valt slechts ten 
laste . :an het bedrijfshoofd als het slachtoffer of zijn r echt

-verknJgenden bewijzen dat het ongeval aan een m et <lien weg 
verbonden risico is te wijten . 

Art. 2. - Voor ?e arbeiders in dienst van de ordernemingen 
van laden, lossen en behandelen van waren in de havens <>p cl« 
losr)laatsen ·in de opslag 1 t d t · ' ' P aa sen en e s at1ons wordt als er 
vooraf geenerlei arbeidscontract is gesloten, de : fstand dieu de 
arbeider moet af!eggen 0 · h 1 • • m z1c van ne aanwer vmgsplaats n aar 
de plaats waar het werk <lient uitgevoerd te begeven a.ls de weg 
naar het werk beschouwd. ' 

Art. 3. - H et <>p den weg f 1 naar o van iet wer k overkom<:Jl 
ongeval moet binnen de acht en ve ·t· h b d · · f er 1g uren aan et e rlJ s-
hoofd aangegeven worden 1n t cl ·d· . . . ' e aan tn mg van de plaats, cfon 
bJd en de ornstand1gheden die het b ·cl 1 r '] h . cl d b r e-0o1 ee eu van de toepasse-
IJ < i:,1 er epa mgen van dit besluit kunnen mogelijk maken . 

A rt . 4. - De Ioopende ·· ] · . verze <ermgscontracten die in toe-
passmg van de wet betreffende de d. cl h d . vergoe mg van e se a e 
VQortspnutende uit arbeid• li 

~<>ngeva en werden gesloteu moetcn 
aangevuld worden met e b . . 1 ' 

. . . en lJ rnmende polis te r verzekering 
tegen de b1J dit beslui t bedoelcle . 11 polis zal op 1 J anuari 1942 ingaau . ongeva en. De bijl~omenJc 

~ . . .: . . ··:-··~ ~.-~ . _. 
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De in vorige al inca bedoelde contracten zullen door den ver· 
zckerde slechts mogen opgezegd worden indien de premie voor 
de vorcnbedoelde verzekering hooger wordt gesteld dan : 

a) 0.20 t. h . van de loonen en de wedden voor de contracb.m 
waarvoor de premie op grond van de loonen en de wedden is 

berekend; 
b) 8 t . b. vau de premie, voor de coutracten waarvoor de 

premie fortaitair is vastgesteld. 
Art. 5. - De verzekeringsinrich t ingen zullen een afzonderlijke 

rckening bijhoudeu voor de vcrricbt ingen betreffende de verze

kering tegen de bij dit besluit bedoelde ongevallen. 
'De bedrijfsboofden die van de bijdrage tot het Voorzorgs

fonds zijn vrijgesteld, zullen voor die zelfde ongevallen een 

speciale r ekening bijhouden. 
Art. 6- - Dit besluit is van toepassiug voor de van 1 J anuari 

1942 overkomen ongevallen. 
Art. 7 (1). - De verzekeringscontracten . en de bijvoegsels be

treffende de ongevallen, die zich op den weg naar eu van het 
werk voordoen, va Il en onder de toepassing vau dezelfde fiscale 
bepalingen ais de verzekeringscontracten betreffende de arbeids-

ongevallen. 
Art. 8 . - De bij dit besluit bedoelde ongevallen worden als 

arbeidsongevallen beschouwd, wat de toepassing aanga.at van de 
wet ten betreffende de vcrzekering tegen de geldelijke gevolgcn 
van ouderdom en vroegtijdigen dood, het pensioen stelsel der 
mijnwerkers, de kindertoeslagen en de jaarl iksche betaalde ver-

lofdagen. 

Brussel, den 2" December 1941. 

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

VERWILGHEN. 

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Financiën 

Q. PLISNIER. 
' 

(1) N. B. - De nrt ikels 7 en 8 werden !oegevoegd bij ltet besluit 
vnu 15 Mei 1942 (Stnalsblad 1·1111 3 Juli 1942). 
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MINISTERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE V OORZORG 

VROUWEN- EN KINDERENAR.BEID 

3 October 1942. - Besluit houdende tijdelijke wijziging van 
artikel 6 van de wet op den vrouwen- en kinderenarbeid, 
wat betreft den duur der in den loop van den arbeidsdag 
ten voordeele der beschermde personen voorgeschreven 
schafttij den. 

De wnd. Secretaris-Generaal van het M inisterie van 
Arbeid en Social Voor zorg, 

Gelet op artikel 6 van de wet op de vrouwen - en kinderen
arbeid, en inzonderheid op alinea 3, luidend als volgt : 

« V oor een werkelijken ar beidsti jd van acht u ren of minder , 
mag de gezamenlijk duur der schaft t ijden n iet minder bedragen 
dan één uur . H ij moet minstens één uur en één kwartior bedra
gen wanneer de arbeidstijd meer den acht, maar niet langer 
dan negen uren duurt . Boven negen uren arbeid moet ander
half uur i;nnn.ftti'jd worden verleend »; 

H erzien de besluiten dd : 18 October 1940 en 7 October 1941, 
houdende tijdelijke vermindering van den min imumduur der b ij 
voornoemde beschikk ing bepaalde schaft t ijden; 

Gelet op de wet van 10 M:ei 1940 betreffende overdracht van 
bevoegdheid in oorlogstijcl , en inzonderheicl op artikol 5 d aar-
van; 

IOv~rweg~~de dat talrijke nijverheids- en handelsinrich tingen 
verphch~ ~IJ~ de.~ ar beidsdag te verkorteu omdat ze onmogel ijk 
h un acbvJte1t b1J kunstmatige verli"cht" 1 t t ten · . . mg >:un nen voor ze , 
dat het daarom nood1g 1s den n11Il· 1• d d '· ftt . "d u . . . . ' mum uu r er scL1a IJ e 
d ie b1J ar t1kel 6 van de wet d · "d 

. op en vrouwen- en kmcler enarbe1 
voor voor de k rnderen beneclen 16 J·aa. l d d · · s 

1 , a sme e voor e meisJe 
of vrouwen beneden 21 J·a . · · · . . . 
. . . ar voo1z1en ZIJn, t ijdeh Jk en zonder 
m achtnemm g van den werkeliJ"ken ·b ·d t • · h If · . ar e1 s IJcl tot cen a u ur te vermm cler en ; 

.... 

CHAUDRONNERIES ET 

ATELIERS DE CONSTRUCTIO N 

Lucien XHIGNESSE & FILS 

CONSTRUCTIONS lVIETALLIQUES 

CHARPENTES - PONTS - PYLONES - CHAUDIERES 

RESERVOIRS - HANGARS BREVETES - TANKS 

CHARPENTES METALLIQUES 
CHATEAUX D'EAU 

HANGARS DEMONTABLES POUR 

L'AGRICULTURE ET AUTRE DESTINATION 

CONSTRUCTEURS DES CHARPENTES DU GRAND 

PALAIS DE LA VILLE DE LIEGE A L'EXPOSITION 

DE L'EAU 1939 

FOURNISSEURS DES 

C HARB ONN A GES DE 

P R I N CI PA UX 

BE L GI Q U E 

SO CIETE ANONYME 

TELEPHONE 441.79 

A N S - L 1 E G E (Belgique) 
TELEGR. : ATELIERS XHIGNESSE-ANS 

XXIX 



XXX 

CO NCAS:.EUR 

LES ATELIE RS 
METALLURGICi)UES 
DE NIVELLE S 

SOCIETE A NO NYME 

• 

Locomotives, Wagons et voitures 

Ponts et Charp.entes, Appareils 

de levage et de manutention, 

Aciérie, Chaudronnerie, Ressorts, 

Matériel minier, Galvanisation, 
etc ... , etc ... 

E NGRENAGES . REDVCTEUAS OE VITESSE 
ATELIERS :Je AN DEFAWE S 

2 P ASS A G E O ' YPl'lES ET I s is Rue WA e~ A CAN D 
~SCHOOT - TEL . 11408 . 

7. C 0 , 6 · jl 

. ' 

AMBTELIJKE BESCBEIDEN 869 

G·elet op de hoogdringendheid van den te t reffen maatregel, 
alsook op de onmogelijkheid om de hoogere overheid te laten 
beslissen, 

Besluit : 

E enig ar tikel. - Van 15 October 1942 tot 31 Maar t 1943, 
mag, met afwijking van het bepaalde onder artikel 6 der wet 
op den vrouwen- en kinderenarbeid, de minimumduur der 
scha ft t ij clen, die in den ]oop van den arbeidsdag ten voordee]e 
van de kindercu benedeu 16 jaar, alsmede van de meisjes of 
vrouwën beneden 21 j aar, voorgeschreven zijn, tot een half
uur venuinderd worden . . 

Brnssel , den 3" October 1942. 

VERVAECK . 
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l\IINISTERIE V AN ARBEID EN S-OCIALE VOORZOG 
EN COl\'.LMISSAAIT VOOR PRIJZEN EN LOONEN -

~ETAALDE VERLOFDAGEN 

23 Maart 1942. - Wet vcm 8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 
20 Augustus 1938, betreffende .de jaarlijksche betaalde ver
lofd~ge~. Besluit houdende wijziging vcm artikel 5 van het 
koninkh1k besluit ~d. 8 December 1938, tot bepaling der 
algemeene modaliteiten vcm toepassing van voormelde 
wet. 

De S~cretaris-Generaal van het Miniüerie 
Sociale Voorzog, 

De Commimssaris voor prijzen en loonen 
' 

van Arbeid :rn 

Gelet op de wet vau 3 Juli 1938 ... d 20 A . • gew13z1g bij deze van 
u~ustus 1938, eu mzonderheid op artikelcn 2 en 5; 

Herz1en het koninklijk besluit va 8 D b r d n ecem er 1938 tot b->-
pa mg er algemeene modaliteiten van t . ' ~ ld t . oepassmg vau voor-
me e we ' en mzonderheid het artikel 5 l .d d l , UJ en a s vo]at · 

" Bedoelde 2 t. h. dienen berekend OI) b . h " . 1 · asis van et bruto-
oon, m geld' eventueel vermeerderd 

van de aan den arbe·d . t k met het gel ijkwaardigc 
. . i e1 oege ·ende bezoldiging in natura . 

» Voor de toepassmg van deze besch·l·k" 
den werkgever verschaft h . . 

1 
' mg worden de door 

u1svestmg en kost ge h t 1 1 
» eerste maal tiJ. d ( tb. ·t , sr a a s vo gt : on IJ van s morgcn ) . 1 r·. 
» tweede maaltiJ. d (b.. d 

5 
· 1 ank; ' IJzon erste maalti3· d) 3 1· 

» derde maaltiJ. d ( d : r ank ; . . a von maal) : 2 frank . 
» Hu1svestmg (per dag) : 4 frank. ' 

» Wat het met drinkgeld beta ld 
waarde van de aan te brenge a 

1 
pei:soneel betreft, <lient de 

. . n zege s mmstens 2 t 1 b d 
gen van de mm1mumbe1.olding d d . 1. te e ra.-

. oor e die t 
bescher mrng en we'rklom lwid ns · en voor arbeids-

d
. d gevestigd .. 00 . d d . . b 
1g e ar beiders ,, ; • 1 e crwIJZe czol-

\ . 

\ 
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Overwegende dat de forfaitai r e schatting voor huisvesting 
en kost, zooals ze bij voormeld artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 8 December 1938 is vastgesteld, thans met de werke
li jkheid niet meer overeenstemt ; dat het , dienvolgens, billijk is 
voormelde cijfers aan de feitelijke toestanden aau te passen ; 

Overwegende, bovendien, dat om cen eensluideude uitvoering 
der verschillende beschikkingen in zake for faitaire vastelling der 
minimumbezoldig ing van het met drinkgeld betaa1d personeel 
te bekomen, het wenscheli jk blijkt a1inea 3 van vooxmeld a.rt,i
kel 5 met de thans in zake arbeidsbemiddeling en contrôle 

bestaancle reglemen teering in overecnstemmiug te brengeu ; 

Gelet op het advies, vToeger overeenkomstig artikel 7 van 
bedoelde wet door cte bij zonderste vereenigingen van bet rokken 

bedrijfshoofden eu arbeiders uitgebracbt ; 
Gelet op het besluit van 20 Augustus 1940, houdende oprich

ting van het Commissariaat voor prijzen eu looneu; 

Gelet op het besluit van 10 Apri l 1941, houdende inrich t ing 
vau de openbare a rbeidsbemiddeling en opdracht van het Rijks-
4'trpeidsamt, eu inzonderheid op artikel 1, § 1, daarvan : 

Gelet op de wet van 10 Mei 1940, betreffende overdracht van 
bevoegdheid in oorlogstijd, en inzonderheid op artikel 5 daa.r-

van ; 
Gelet op de hoogdringendheid en de onmogelijkheid de hoogere 

·overheid te laten besilssen. 

Besluiteu 

Artikel 1. - Alinea 's 2 en 3 van artikel 5 van het konink
l ijk besluit van 8 December 1938, tot bepaling der algemeene 
modal iteiteu van toepassing der wet op de jaarlijksche betaalde 

verlofdageu, worclen gewijzigd ais volgt : 

" Art. 5. - . .. . . . 
,, Voor de toepassing van deze beschikking worden de door 

.den wer kgever verschafte huisvestiug en kost geschat als volgt 

·,, eerste maaltijd (ontbij t van 's morgeus) : 2 fr. 50 c. ; 
,, tweede maalt ijd (bijzonderste maaltijd ) : 3 fr. 75 c. ; 
,, derde maaltijd (avondmaal) : 3 fr. 75 c. ; 

» H uisvesting (per dag) : 2 fr. 50 c. 
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» Wat het m et drinkgeld betaald personeel betreft clien t de 
waarde van de aan t~ brengen zelges minstens 2 t . h. te be
drageu van de minimumbezoldiging door de arooidsamten toe
gepast voor de derwijze bezoldigde arbeiders . ,, 

. Art . 2. ~ Dit besluit t reedt in werking den dag waarop h et 
m het B elg1sch S taatsblad is bekeudgemaakt. 

Brussel , den 23" Maart 1942. 

De Secretaris-Genera al 
van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

VERWILGHEN. 

De Commissaris voor prijzen en loonen , 

P .-F. BEECKMAN. 

. , 

AMB'l'ELIJKE BESCHEIDEN 

SPRINGSTOFFEN 

l\lINISTERI E V AN ECONOMISCH ZAKEN 

EN MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN. 

873 

17 Februari 1942. - Verpaklàng van buskruit. - Afwijking. 

De Secretaris-Geueraal vau het Minister ie van E cono

mische Zaken, 

De Secretaris-Geueraal van het Miuister ie vau Verkeers-

wezen , 

Gezien het rekest van de sameuwerkende venootschap " Grou
pement général· des Poudres et E xplosifs >>, dd . 24 December 
1941, er toe strekkend voor de verpakkiug van het buskruit 
papieren zaken te mogen gebruiken in plaats van zakkeu m 

weefsel; 
Gelet op het algemeen reglement dd. 29 October 1894 over 

de springstoffeu en namelijk op artikel 115 betreffende de ver
pakking van het buskruit alsmede op art ikel 113 waarbij den 
Minister van Economische Zaken en den Miuister van Verkeers
wezen gemachtigd werden tot het toestaan in bijzondere gevalle~ 
en bij gemotiveerd besluit van zekere afwijkingen a an de voor
schriften bet reffende de verpakking; 

Gezieu het gunstig verslag vau den heer hoofdingenieur
directeur, hoofd van den dienst der springstoffen in data 13 J a 

nuari 1942, n• 1261/ 013 ; 
Gelet op de wet van 10 Mei 1940 betreffende de overdracht 

vau bevoegheid in oorlogstijd ; 
Gezien de hoogdringendheid en de onmogelijkheid de hooge-re 

overheid te raa.dplegen, 

]'f : 

Besluiten : 
Art ikel 1. - In afwijking van artikel 115 van het algemeen 

._ 
1
t over àe springstoffen, zullen er voor de binnenver-



., 
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pakking van . het kruit in korrels of poeders papieren zakken 
mogen ~ebrmkt worden in dezelfde voorwaarden ais de andere 
ver pakkmgsvormen voorzien bij de eerste alinea van aangeduid 
artikel. 

. Art. 2. - Het type van zak moet aan het hoofd van den 
d1enst der springstoffen voorgelegd wordeu om te d nomen. wor en aa.ngc-

Art. 3. - Onderhavia bcsluit 1·5 ld' . "' ge mg voor den duur van 
<le text1elstoffenschaarste. 

Brussel , den 17" F ebruari 1942. 

De Secretaris-Generaal 
van het i\linisterie van Economiscbe Zakeu, 

V. LEEMANS. 

De Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van V erk:erswezen ' 

C. CLAEYS. 
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i\IINISTERIE V AN J USTITIE 

EN MINISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN . 

8 October 1942. - Besluit b etreffende de b estraffing van 
sommige misdrijven die in verband met springstoffen w or-

den gepleegd. 

De Secrctaris-G{:meraal van het i\Ji nisterie van J ustiti~ , 
De Secretaris-Generaal van het Minister ie van E cono

mische Zaken, 

Overwegende dat diefstal, verduistering, vcrlies en elke verd
wijning van springtuigen ernstig gevaar voor de openbare veilig

beid en di> openbare orde opleveren ; 
Gezien de wet van 10 i\Jei 1940, betreffende overdracht Yan 

bevoegdhend in oorlogstijd; 
Gezien de hoogdriugendheid en de onmogelijkheid de hooge·:\! 

overheden te r aadplegen, 

Besluiten : 
Artikel 1. - vVauneer een m isclrijf clat voorzien is hetzij bij 

boofclstuk 1 van titel I X van boek II vau het W etboek van 
Strafrecht betreffende misdagen en wanbedri jven tegen eigen
dommen, het zij bij de artikelen 491 , 496, 507 of 508 va.n dat 
Wetboek, in verband met gewoon buskruit, geli jk welke andere 
spriugmiddelen of gelijk welke vernielende t uigen die door 
ont ploffing werken, wordt gepleegd, worden de daders en <le 
medeprichtigen gest raft met een straf die niet minder dan een 

jaar gevangenisstraaf kan bedragen. 
De uitgesproken straf kan niet minder dan twee jaar gevan

gcnisstraf bedragen indien, met behulp van het buskrui t , de 
spr; ngmiddelen of de tuigen in verband waannede het misdrijf 
werd gepleegd, aan personen of aan goedereu schade werd b.:-

rokkend. 
Art. 2. - Met geva.ngenisstraf van zes maanden tot vijf 

jaar wordt gestraft hi j die, terwijl hij buskruit, springmiddelen 
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ef t uigen als bedoeld bij het vorig art ikel te bewaken of te 
controleeren heeft of ze voorhanden heeft, door nalatigheid of 
door gebrek aan bewaking of aan voorzorg van zijnentwegc, 
het bij voornoemd artikel bedoeld misdrijf heeft vergemakkelij!>t 
of heeft mogelijk gemaakt. 

Dezelfde straf is toepasselijk op hem d ie buskruit, spring
middelen of tuigen ais bedoeld in het vorig art ikel verloren 
heeft , of die, terwij l hij ze te bewaken of te cont rolecren heeft 
of ze voorhanden heeft, door nalatigheid of door gebrek aan 
bewaking of aan voorzorg van zijnen twege, het vcrlies of de 
verdwijning er van heeft vergemakkelijkt of heeft mogel ijk 
gemaakt. 

Art . 3. - Artikel 9 vau de wet vau 31 i\l[ei 1888 is niet toe
passelijk op de misdrijven bedoeld bij de artikelen 1 en 2 van 
di tbesluit. 

In geen enkel geval, zelfs niet il1dien er verzachtende omstan
digheden bestaau of iu geval van samenloop van misdrijv,m, 
kan de uitgesproken straf minder bedragen dan het bij die 
artikelen voorziene minimum. · 

Art. 4. - De gouverneur der proviucie kan de tijdelijke of 
definitieve sluiting gélasten van de opslag- of verkoopplaats 
van springstoffen of springtuigen waar de bewaking ontoerei
kend is. 

Art. 5. § 1. - Het misdrijf bedoeld bij de tweede alinea van 
art ikel 2 van de wet van 22 Mei 1886, houdende herziening 
van de wet vau 15 October 1881 op de ontplofbare stoffen wordt 
betraft met gevangenisstraf van twee jaar tot vijf jaar ~n met 
geldboete van 50 frank tot }.000 frank . 

§ 2. - Noch de art ikelen 82, 83 en 85 van het W etboek va n 
Strafrecht noch artikel 9 van de wet van 31 Mei 1888 kunnen 
toepasselijk worden gemaakt op de misdrijven voorzien bij 
~~oel~e -wet ten van 15 October 1881 en 22 Mei 1886. In het 
biJ art1kel 79 van het wetboek vau Strafrecht voo · 

1 . . . rz1ene geva 
wordt de straf der opslmtmg die bij de eerst-e alinea van arti. 
kel 2 der wet van 22 Mei 1866 gesteld is ver · a d 

. . , v ngeu oor ge-vangenisstraf van ten mmste twee jaar. 

§ 3. - De bepalingen Yan de bovenvermelde wet vau 22 Mei 

LA S O C 1 E T E A N 0 N Y M E 

Moteurs MO[S 
Modèle DLM.2 de 28 CV. 

Waremme 
(BELG I QU E) 

d 1 locomotive DIESEL depuis près de 25 ans Spécialiste e a 
construit en série des 

·LOCOMOTIVES DIESEL DE MINES 
4 modèles de puissances comprises entre 
14 à 65 CV. pour tous écartements : 

De conception moderne; 
De construction robuste e t lourde; 
A gabarit très réduit. 

Pourvues de dispositifs de sécurité et, de_ ~errouillage 
spéciaux, ces locomotives sont eqmpees : 

4 ' d ' t sans artifice: de MOTEURS MOES " DIESEL " à temps. a epar 

de BOITES à vitesses synchronisées: . 

d'ESSIEUX montés sur roulements S.K.F. à tonnelets. 

Etc., etc. 

Documentation t echnique et renseignements 
complément aires sur simple demande. 

NOMBREUSES REFERENCES 

' ' ar l'Institut National des Mines de Pâturages Machines agreees p 

Modèle DLM.4 
de 56 CV. 
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1886 blijven van kracht in de mate waarin dit besluit er ge<!n. 

afwijkingen aan voorziet. 
Art. 6. - Dit besluit t reedt in werking den dag waarop het, 

in net Staatsblad is bekendgemaakt. 

Brussel, den 8" October 1942. 

De Secretaris-Generaal 
vau het i\limsterie van J ustitie, 

Q. SCHUIND. 

De Secretaris-Geueraal 
van het }(finisterie va.n E conomische Zaken, 

V . LEEMANS. 



L 

878 ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

.xII lÎfISTERIE V AN ECONOMISCHE ZAKEN 

EN MINI STERIE V AN ARBEID EN SOCI ALE VOORZORG 

30 October 1942. - Ais gevaarlijk, ongezond of hinderliik 
ingedeelde inrichtingen. - Afschaffing en wijziging van 
rubriek. - Springstoffen. 

De Secretaris-Generaal van het MiniBterie van Econo. 
mische Zaken, 

De wn. Secretaris-Generaal van het Ministerie van Arbeicl 
en Sociale Voorzorg, 

Gelet op h~~ koninklijk besluit dd. 10 Augustus 1933 , betref
fcnde de poht1e der ais gevaar lijk ongezond of hinderlijk ingc
deelde inrichtingen; 

Gelet op de koninkli jke besluiten dd. 15 October 1933 en 
26 October 1939, houdende classificatie d 1 J "] . . er as gevaar lJ c, on-
aezond of hmderliJ"k inged ld · · h · · . o ee e mnc tmgen, en inzonderhed 
op de volgendc rubrieken : 

Sprinstoffen (Gebruik van) 1 G 
evaar voor project ie. 

op de werven anders dau 
werven van mijnen en steen-
groeven, en 

S prin gstoffen 
Speciale regeling krach tens 

hct koninklijk . besluit del. 
29 October 1894 houdendc 
algemeene verord:ning op de 

. springstoffen 
Gez1en de overeenkomst tu h d · ssc en en T b . h . arbeidsbescherming het . . . ec msc en d1cnst voor 

' m1Jnwezen c d n· . 
stoffen welke met het to . h 11 en 1cnst der sprmg-

' ez1c t op cl 1 .. 
of hinderlijk ingedeeld . . h . e a s gcvaarliJ k, ongezonù 

e mnc t1ngeu z" b 
Overwegende d t 1

JU elast ; 
' a ' met het oo . . 

het 011derzoek der auuvi· h g op de vercenvoud1gmg van 
agen et 11 a· . 

en tot het gebruik volgens ' 00 ig 1s dat tot de berging 
wordt verleend; een en dezelfde procedure mach tiging 

ATELIERS JASPAR 
Société Anonyme 

L 1 E GE 

Robinetterie pour haute pression 
et .haute surchauffe 

LES MEILLEURES REFERENCES 

Robinetterie pour 

industries chimiques 

Contacteurs 

Relais et disionct eurs 

Commandes électriques à distance 

Machines à fraiser 
de grande précision 

A scenseurs 
et Monte~charges 

électriques 
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Trnusformnteur nnti-<léflngrnnt pour mine 
grisouteuse - T ype TID. 27 R. 

TRANSFORMATEURS MOTEURS 
APPAREILLAGE MACHINES 

D'EXTRACTION -- GROUPES TURBO
ALTERNATEURS -- PONTS PORTI
QUES DE STOCKAGE -- ETC., ETC." 

TOUT 
EQUIPEMENT 
ELECTRIQUE 

DE 
CHARBONNAGE 

• 
SE!MJ 
Département: 
t:L ECTRICITE 
INDUSTRIELLE 

50, DOCK - GAND 

ATELIERS · BALANT 
12, RUE CHISAIRE - MONS 

Tél. 321.11 
POMPES à VAPEUR 
et à AIR COMPRIME 

Il Matériel de Mines et Carrières. 

P ièces de rechange toujours en stock. 

Fabrication d e toutes pièces mécaniques. 

LOUIS DEHON 
MANAGE - Tél. 56 

PALANS - CRICS - TREUILS - VERINS 
ETAUX MARTEAUX - PICS PIOCHES 

OUTILLAGE EN GENERAL 
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1940, bclreffend e oYerdacht va•t 
Gclet op de wet van -~O i\Jei 

,·cvoegdheid in oorlogstiJd ; . "d rl,, 
u dh d op de onmogelijkhe1 Gele t; op de hoogdringen . e1 eu 

h verbeid te Ia ten beshssen , cogre o 

Beslui t; : "k ·
0

., 
. b .· k betreffende het gebrm . van spn ;,-

A l·t1"J:c] l. - De 1 u 
1 ie . · · · dd 26 0 1 t b ' r 

. d . het konmkhJk beslmt . ;: o " stoffen voorkomen e m 

1939 wordt afgeschaft. 1 1,. 
. 1 b t . ffende S})ringstoffen voor rnmem. -2 De rubne;: e ie 

Art . . -:--- . . . . dd 15 Oktober 1933 wordt; ver vangcu 
. h t l·onmkltJk beslu1t . 
Ill e ' . 
door de volgende rubnek 

Springstoffen (de fa brie.- Speciale r egel ing krach-

] de bergpla-tsen , de ve1-<cn, . b 
l. het vervoer, de e-,oop, . ) 

. en het gebru1k va:l wanng 

tens het; koninkl ijk besluit 
dd. 29 October 1894 houden
de algemeene verordeniu~ op 
<le sprinstoff,eu. 

Brussel, den 30" October 1942 : 

van het 

De Secretaris-G eneraal 

l\Jin isterie van E conomische 

V. LEEMANS. 

Zaken, 

van het. 

De n Secretaris-Genernal 
w . . l 
. van Arbeid en Soc1a e l\Iinisterie 

VERVAECK 

Voorzorg. 
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31 October 1942. - Gebruik van springstoffen. 

De Secretaris-Generaal van het M" . t . 
. mis ene van Econ0-

m1sche Zaken, 

De wn. Secretaris-Generaal van het 1\1« • t . . 
S · 1 V i QUlJS en e van Arbe1d 

en oc1a e oorzorg, 

Gelet op het koninklijk besluit dd 
fende de rolit. d . I .. · lO Augustus 1933, betrcf -

, , Je et as gevaarhJk d 
·deelde inrichtingen ; ' ongezon of hiuderlijk inge . 

Gelet op het koniuklijk besluit dd 2 . . 
van springstoffen in d .. · 4 Apnl 1920, het gebru1k 

e lll!Jnen realement d 1 
besluiten welke dit b 1 .t h b b eeren , a smede op ifa 

' es u1 e ben aanaev Id f . . . l 
Gele~ op het koninklijk "besluit dd b ~. o gew1Jz1gc; 

de politiP en het to . ht · 2 Ap1 il 1935, betreffeude 
. ez1c van de ond d h 
111zonderheid op ti"t 1 VI . ergron se e groeven en 

e van dit be 1 .t 
de springstoffen ha.ndeleud. s u1 over het gebruik van 

Gelet op· het 1 · ki·· ' <omn. ljk besluit dd 16 J 
fende d rt· . anuar i 1899, betref-. . e po J ie en het toczicht 
rnzonderbeid op ar t ikel 

12 
t van de openluchtgroeven, eu 

stoffen handelend . s ot 17, over het gebruik van spring-

Gelet op het k,oninkliJ.k 
d d 1 besluit dd. 29 Octob-0r 1894 

en e a gemeen reglement over de fa .· ' bou -
den verkoop, l1et vervoe . d b . bueken' de bcrgplaatsen , 

. J ' e ewanng en h t b . 
spnngstoff en eu inzond ·] . d e ge r uile van de 
dragen \·an d . · et lei op hoofdstuk X, betreffende het 

. e spi mgstoffeu naar d 
bw1k er van . e wcrk plaatsen en het ge-

Overwegende <lat het . 
h ' gebru1k d . ooger vernoemde be 1 .t van e spnngstoffen bij de 

. . s u1 en gercgl t lllJJnen en de d emen eerd werd wat cl• on erg rondscbe r ' ~ 
Overwegende dat . g oeven bctreft; 
.· ' in de andere ge Il . 

spi mgstoffen slechts . 
1 

va en , het gebrm k vau de 
k . k gereg ementecrd . d 
·onm lijk beslui t dd 29 

15 <>or titel X van hC't 
reg! · October 1894 1 ement over de .· 1oudende algemeC' •t 
v be spungstoffen alsmed . 
en treft , door het k . 

11
.. e, wat de openluchtg roe-

d onin < IJk besl ·c ld maa r at deze reglemeute .· l1! c · 16 J anuari 1899, 
wo ·d tmgen onvold d · · 1 en aangevuld ; oen c ?. IJ!l en moeten 
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ATELIERS 

LOUIS CA R TON. 
S. A. T 0URNA1 (BELGIQUE) 

INSTALLATIONS DE : 
CUISSON - SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE - TAMISAGE 
LAVAGE - DOSAGE - MELANGE - DEPOUSSIERAGE - ENSACHAGE 

Mf\NUTENTION 

MATERIEL POUR CHARBONNAGES : 

Broyeur i1 cylindres dentés. 

Elévateurs. 

Transporte urs. 

Distributeurs. 

Filtres dé poussiére urs. 

Installations , 
de fabrication de claveaux. 

SP.cheurs à charbons. 

Broye urs à mixtes, schistes, barrés. 

Trommels classe urs et lave urs. 

Tamis vibrants. 

J nsl ullrition <le rn11nute11 t io'! 

et distribution de charbon. 



Depuis 1860 

NIMY - LEZ - MONS 

Le spécialiste beige du froid artificiel 
INSTALLA TI ONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES ••• 

APPLICATIONS A L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Compresseur de gaz « Lebrun » d'un débi t horaire de - 3 p 
.)OO m · = 300 kgs. 

COMPRESSION de GAZ pour la TRACTION A UTOMOBILE 

A. UT 0-TRANSP 0 R T 

COMPRIGAZ 
S.P.R.L. 

INSTALLATION DE COMPRESSION 
Compresseurs dé 24-120-300 m / heure 

EQUIPEMENT COMPLET DE 
CAMIONS ET VOITURES 

Bur. à Bruxe lles : 3, rue du Moniteur 
Tél. 17.90.98 

XXXVI 

Fabriqué par 

LEBRUN 
Le spécialiste du 

et des 

Compresseurs de 

Té!. Mons 31 111 (3 

Frigo 

gaz 

lig.) 
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Gezicn het advies van den l\li jnraa,d dd. 2 October 1942; 
Gelet op de wet van 10 Mei 1940 bet r effende de overdracht 

van bevoegdheid in oorlogstijd; 
Gelet op de onmogelijkheid de hoogere overheid te laten beslis-

seu. 
Besluiten : 

Behalvc in de mijnen eu in de ondergroudsche groeven , voor 
dowclke bijzinclere r egle,meutceringen bestaa.n, word t het gebruik 
van de springstoffen aa11 do volgcnde voorschrif ten onderwor-

pcn ; 
A rtikel 1. - De ontplofbarc stoffcn mogen slechts op de 

werkplaatsen en in huu aanhoorighcclon gebracht eu aangewend 
worden door er varcn hier voor bijzonder aansgestelde personen, 
welke de nood1ge waar borgen van orde on zedelijkheid bieden. 

De aanstelling dezer personen wordt gedaau door of op bevel 
van den verantwoordelijkeri leicler der werken, dewelke de bij
zoudcre ,·oorzichtigheidsmaatrcgolen, welke hij noodig oordeelt, 

zal voorschrijven. 
Deze aangestelden moclen bedoel le voorzichtigheidsm aatrege-

!cn toopasseu eu de voorscbriften van dit besluit alsmcde die 
van het algemeen r cglement over de springstoffen n aleven· 

Ze moeten aan de plaatselijkc politic worden aangeduid . 

' Art. 2. - Het is verboclcn dyn am iet of gclijkaardige produc
ten , welke door de vot·~t ziju '(langetast of niet in volmaakten 
staat vau bewaring zijn, op de wcr kplaatseu te brengen, er te 
vor voeren of er te gebruiken. I11 bevroron g~·ond mogen slcchts 
spr ingstor"fen, welko ongevoclig zi jn aau de koude, worden aan

gowend. 
Art. 3. - Het is verbodon buskruit , b rirnnte springstoffen <'n 

dct-0nators, welke n,iet onmiddellijk zullen gebruikt wordeu, op 
de werkplaatsen t e brengen-

Art . 4 . - Vooraleer met het laden mag worden begounen. 
moeten de boorgaten behoorlijk gercinigd. Om de kardoezen in 
de boorgaten te steken en de opstoping ui t te voeren mag 'slechts 
gebruik gemaakt worden van houten laa.dstokken ; schokkeu en 
ruw drukken zal da ··1-oij worden vermeclen. · 

Voor de opstoping zt. 1 meu slechts stoffen gebruiken, die door 
wrijving en schok geon n rnkon kunnen doen on tstaan. 
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Wanneer de lading den vorm van kardoezen m boorgatcn 
geplaatst wordt, dan mag er per lading slechts ecn detonator 

· worden gebruikt. Deze wordt in de Jaatst ingeschoven kardo!!s 
geplaatst, bij voorkeur, aan den kant van de opcning vau het 
boorgat. Bestaat de lading slechts uit één kardoes, dan moet de 
detonator aan den kant van de opening vau het boorgat gfl

plaatst· 
Art. 5. - H et is verboden boorgaten of deelen van boorga

ten, die na de' ontploffing zouden kunnen blijven bestaan, l e 
verdiepen of te r einigen. 

Wanneer. de mijnkamers worden vergroot door er achtereen
volgens kleine ladingen in te laten ontploffen, dan mag dP. volle
dige lad ing niet v66r minstens twee uren na het ontploffen der 
laatste kleine lading, in de ka.mer worden ingebracht. 

Art. 6. - Ingeval de ontploffing bij middel van electrischen 
stroom vnwekt wordt, zal men de volgende veiligheidsmaatre
gelen naleven : 

a) Indien van een draagbare schietmachine gebruik wordt 
gemaakt, mag de schietmeester zich slechts van dit toestel ont
doen , w:i.nneer hij het voor anderen onbruikbaar gemaakt hee~t 

en na de geleidraden er van losgemaali:t le hebben; 
b) b) Indien gebruik gemaakt wordt van vaste inrichtingen 

met scbakelaar , dient deze ZO•) gebouwd dnt b ij alleeu door den 
schietmeester k ;m aangewend. Deze inrichtingen dienen imge
Jijks te voldoen aan de voorschrift.en van het koninklijk besluit 
van 28 Decernber 1931 houdendc algemeen rcg!cment op clb 
elcctrischc inrichtingen-

I n beidf· gevallen moet de schietmeester persoonlijk de deton:i
tors vast maken aan de geleidraden en het laatst de plaats ver
laten , waar de af te schieten mijn Zich bevindt. 
~orden er vernietingswerken onder water uitgevoerd door een 

dui'.rnlaar , dan moet deze de voorschriften opgelegd aan den 
sch1E-tmeester nakomen. 

Vonr· het ui tvoeren van gelijk welke electrische proef op een 
geplaa. rr schietleidin~, of een deel er van, moet gebruik ge
maakt '' ~ i-n van h1ertoe bijzonder beslcmbde toestellen (gal
vanoscopcu_ of ohmmeters) in behoorijken staat, bij uitsluiting 
van de sch1etmac. ' me. 

~ f!eettomeeonique 
Société Anonyme 

19, Rue Lambert Crickx BRUXELLES 
Reg. Comm. Brux. n° 1468 Tél. 21.00.65 

Tableau de d istribution basse tension. 

APPAREILLAGE 
ELECTRIQUE 
de sécurité contre le 

G R 1 s 0 u 
Haute et basse tension Toutes caractéristiques usuelles 

Catalogues, renseignements et devis gratuits sur demande. 
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Mécanique 
de 

A n ci enne m. 
LA BIESME 

et Chaudronnerie 
Bouffioulx 

BOUFFIOULX 
(Be l g i que) 

SES GRUES A VAPEUR 

CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

Câbles de levage . . . . . . 
Vitesses par minute 

> > 
> > 

Poids sans lest . 

levage 
translation 
giration 

Poids du lest, environ . 
Machine : diam. cylindres 

> : course piston 
Chaudière : timbre . . . 

> : surface de chauffe 
Longueur du châssis . . 
Remorque en palier droit 

\· 

1 • 

U.S.CJ., 

Typo FN 
b T. à 5 m. 

Libre sur la voie 

2 brins 
18 m 000 
100 m 000 

3 tours env. 
24000 kgs 
7500 kgs 
180 mm 
250 mm 

10 kgs 
8 m2 

b m 220 
80 T. env. 

Type HN 
12 T. ,à 4 m. 

.337 . 
. B.4'. 

Libre sur la voie 

3 brins . 
12 m 000 
80 m 000 

3 tours env. 
30000 kgs 
8500 kgs 
200 mm 
300 mm 

10 kgs 
10 m2 

b m 550 
120 T. env. 

Les chorges que peuvent lever. ces grues poùr des portées différentes sont indiquées 

au client pour choque cas. Elles dépende nt d e la longueur de Io flèche et de la variation 
de portée désirées. 

Nous construisons- aussi les grues à vapeur pou r charge d e 16 Tonnes et plus. 
Nous consulter pour les cas particu liers . 

XXXVIII 
. . .. ,, 
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Art . ~- . - Het is vE-rbodeu te gelijkerlijd or een znlfdc wer k
pl:iats '!1ijnen le laden die ach tereenvolgens dienen aigeschoteu. 

Met het ladcn rnag er slech ts begonnen worden, wanneer al de 
arbeiders, behalve dezen belast met het laden, weggegaan zijn. 

Bens Legonnen, moet het laden zonder onderbreken gesehieden. 

:Ar t . 8. - Geen enkele mijn mag afgeschoten worden, alv0-
rens de schietmeester zich er van vergewist hebbe, <lat de werk
Jieden zich in veiligheid hebben geste]d. 

Art. 9. - H et afschieten der mijnen zal bij middel van hoorn
gescbal ot belgerinkel aaugekondigd worden en de toegang tol:. 
de wegen, welke tot de werkplaatsen leiden ,. za.J worden verbo

den. 
· Arbeiders met roode vlaggetjes zullen alle verkeer in de na
bijheid van het werk verhinderen . 

Art. 10. - De uoodige maatregelen zullen genomen worden 
om het arbeidspersoneel en de omgeving te beschermen tegen il~ 

door de cntploffing verwckte projecties. 

Art . l 1. - Indien het afschieten der ladingen plaats vindt 
in een gesloten ruimte, moet voor een doelmatige ventilatie 
gezorgd worclen, derwijze <lat de ontploffingsgasseu verwijderd 
worclen vooraleer het personeel terug ter plaatse gaat. 

tArt. J 2. - Na bet afschiete.i1 der mijnen rnoet de schiet
meester het eerst naar de werkplaats terugkeere~ om zich er van 
te vergewissen dat geen oorzaak van gevaar bestaat. 

Ar t. 13. - Het is streng "verboden de opstopping eener mijn, 
zelfs gedeeltelijk, weg te nernen, ook ingeval da.t er geen po
ging gedaan werd om de mijn te doen ontploffen. 

Zoo dergeli jke poging gedaan werd en de mijn niet. ontplofte, 
<lient de schietmeester er onmidclell ij k kennis van te geven aan 
den werkoverste; deze client er over te waken, dat de volgende 
veiligheidsmaatregelen streng worden loegepast; 

a) De toegang tot de plaats, waar de mijn zich beviudt, wordt 
verboden vanaf het oogcn blik der onsteking. 

Geclu rende twee uren in geval van ontsteking met een ]ont; 

Gedurende een balve uur in geval van electrische ontsteking; 

b) Na dit t ijdverloop, wordt bet toegangsver bod opbeheven, 
wat betreft bot personeel dat , belast is met het r egelen en uit-
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voc1·en der werken, die noodig zijn om de ontploffing der niet 
ontplofte mijn te ver wekkeu ; 

c) Om te trachteu deze ontploffiug te verwekken zullen er 
aateu geboord wordeu in de nabijheid van de niet ontploft<> 
0 . 
mijn en t:venwijdig aan deze laatsle; deze zullcn derwijze WO!'-

den geplaatst dat er minstens 20 cen t imeter afstand blijv~ 

tusschen de niet ontplofte mijn en de nieuwe boorgaten; 

.Cl) Na het afschieten der mijnen in de nabijheid der niet 
ontplofte mijn, worden de opruimingswerken met voorzichtig
heid uitgevoerd , zonder ij zeren gereedschap en in tcgenwoordig
heid van den opzieuer ; de kardoezen of de stukkeu van kar 
doezen alsmede de d~tonators, die niet zouden ontploft zijn, 
worden door den schietme0:5ter verzameld, dcwelkc ze wcer 1n 
het magazijn laat opnemen . 

De teruggevouden detonators mogen niet meer wordeu ge
bruikt. 

Art. 14. - H et is verboden, springstof te gebruikcn om ver
harde massa's van scheikundige producten te verbrokkelcn, 
welke zelf ontplofbare eigenschappen bezit ten , zooals ammonium 
nifraat , uitrieten , chloraten, perchloraten of mengsels dezer pro . 
ducten inhoudend. 

Art. 15. - Elkeen die een ontplofbaar product vindt op d 
in de onmiddellijke n abijhPid van het werk is verplicht h i,,r_ 
van den schietmeester, den magazijnier of cen lid van het leiden d 
personeel te verwittigen . Wordt dergel ijk product. clders gevon
den, dan moet de plaatsel ijke poli tie verwittigd. 

Art . 16. - De bestendige deputat ie van den provincialen raad 
mag, op advies van den technischen afgevaar·di'gde de · .. . . . r regeenng, 
afw1Jkmgen aan de sch1kkmgen van ouderhaving oesluit toe
staau. 

Art. 17. - Zullen het hooge toezicht over het b ·k . . . .. ge rm - van de 
sp1mgstoffen u1toefenen, hetz1J het miJ'nweze h t .. · 
d . . . n, e ZIJ de d1en:-:t 

er sprmgstoffen, hetz1J de technischen die t . 
bes h · 1 · . . ns voor de arbe1rls-

c ermmg, e k m ZIJll ressort. 

Ar t. 18. - De gQuverueur za] eeu exe 1 
t t t h t b mp aar van de beslui-en o e ewareu van sprinstoffe h . 
den aan den dienst , 'k h n mac tigend doen ge,vor-

we1 e et , onclerzoek voor het opricht en 

. . 

POMPE 
KW 

A LIQUIDES ÉPAIS 

OU TRES CH ARCÉ$ 

ETABLISSEMENTS 

EDGAR JUBLOU 
& F.I LS 

POMPES CENTRIFUGES 

POMPES MULTICELLULAIRES 

POMPES A AMORÇAGE 

AUTOMATIQUES 

MOTEURS 

COMPRESSEURS 

USINE A HERSTAL 

Rue Hayeneux, 148 • 

Téléphone 4 0 8 4 0 

S. A. 
POMPES A PISTON 

POMPES A DIAPHRAGME 

POMPES ROTATIVES 

ROB IN E T TER I E 

MATERIEL D'INCENDIE 

BUREAU REGIONAL BRUXELLES 

Rue d' Anderlecht, 6 

Téléphone 11.35.55 
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' SIEM ENS 

et 
Ventilateurs Electriques 
Appareils Aérotechniques · 

VENTILATEUR CENTRIFUGE 

JI 20·57/ t ·Grande efficacité. 

Rendement élevé. 

RECHAUFFEUR D'AIR 

V~NTILATEUR HELICOIDAL 
SIEMENS-BETZ 

;QCIETE ANONYME SIEMENS 11 
' 6• Chaussée de Charleroi, à BRUXELLES 

----------------
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van het depot deed, alsook aan den dienst bel ast met het hooge 
toezicht over het gebruik-

A rt. 19. - Inbreuken op de schikkingeu van onderhavig 
bc·sluit aismede aan de machtigingsbeslui ten worden gest raft met 
de straffe1t voorzien bij de wctten ètd . 15 October 1_881 eil. 22 i\tiei 
1886 betreffende de ontplofbare stoffeu . 

Brussel, den 31" October 1942. 

De Secretaris-Geueraal 
van het l\Ii nisteric van E conomische Zaken, 

V. LEEMANS. 

De wn. Secretaris-Geueraal 
Yan bet :.\Iin isterie van Arbeid eu Sociale Voorzor~-, 

VERYAECK. 


