
AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

SPECIALE BESLUITEN 

Uitt1·eksels v(/jn, m 194J yetroffen, b e.~luiten afllu.qaande 
de mijnen. 

Besluit i . d. 12 J anuari 1943, mach t iging verleenende : 

1) aan de " Société anonyme du Charbonnage du Nord-Ouest 
de Bohême (Falkenau) , in vereffening, waarvan de zetel te 
Antwerpen is gevest igd cigenares van de kolenmijn concessie 
van " Bois de Colfontaine ,, deze concessie een oppervlakte van 

216 hectareu 12 aren hebbende, af te staan; 

2) aan de " Société anonyme d 'Angleur-Athus , waarvau de 

zetel te Tilleur is gevestigd, bedoelde concessie vau " Bois de 
Colfontaine , aan te koopen , ze te vereenigen md haar con
cessie van " l' Agrappe-Escouffiaux » en de grensmuren die 
tegenwoordig de voormelde concessies scheiden door te werken. 

D e nieuwe concessie alzoo gevonnd zal " Concession de l ' Agrap
pe-Escouffiaux , genoemde worden en zal een oppervlakte heb
ben van 3.236 hecta.r en 3 aren. 

Besluit i. d. 6 F ebruari 1943, waarbij de " Société anonyme 
des Charbonnages de Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-Alde
gonde et Genck , t.e R essaix er toe gemachtigd wordt, voor de 
noodwendigheden van haar bedrijf , een te Mont-Sainte-Alge
gonde gelegen percee! grand rn gebruik te nemen, hebbende een 
oppervlakte van 30 aren. 

Besluit i. d. 3 Mei 1943 machtiging verleenende : 

1) aan de " Société anonyme des Charbonnages de Bonne

Espérance, Batterie et V iolette , te Luik , een gedeelte van 
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haar kolenmijnconcessie van " Batter ie , met eea oppervlakte 
vau 134 hectarcn 12 aren 78 centiaren, af te staan; 

2) aan de " Société anonyme des Charbonnages d'Ans et de 
Rocour , t e Ans, dit concessiegedeelte aan te koopen en het te 
vereenigen met haar eigen concessie van " Ans "· 

Bovendien wordt deze laatsttl vennootschap er toe gemach

tigd den grensmuur door te werken die haar huidige concessie 
scheidt van het concessiegedeelte dat haar toegekend wordt, 
maar dit aileen voor de uiet ontkoolde !agen (laag 11 en de, 

onder deze, gelegen !agen) . 

Besluit i. d. 31 l\Iei 1943, aan de " Société anonyme des 
Charbonnages de Boubier , te Châtelet, ten tite! van uitbrei

ding van haar kolenmij nconcessie van " Boubier ,, concessie 
verleeuende van de steenkolenbedding zich uitstrekkende onder 

cen groudgebied van 25 hectaren 40 aren 28 centiaren en onder 
een grondgebied van 149 hectaren 8 ar en 50 ceutiaren. 

Bovendien wordt deze vennootschap er toe gemachtigd d~ 

grensruuren van haar oude <:oncessie door te breken in de 
grensdeelen gemeenschappelijk aa.u de verleende uitbreidingen. 

De C{)ncessie van " Boubier , alzoo vergroot zal een totale 
op per vlakte hebben vau 780 hectaren 43 ar en 55 centiareu. 

Besluit i . d. 13 Juli 1943, aan de " Société anonyme 
d ·Angleur-Athus , te Tilleur, ais uitb reiding vau haar kolen
mijnconcessie vau " l' Agrappe-Escouffiaux » concessie ver
leenende van een grondgebied van 75 hectareu, hetgeen de totale 
oppervlakte van bedoelde conccssie van " l ' Agrappe-Escouf
fiaux , op 3.311 hectaren 3 a ren brengt . 

Bovendien wordt deze vennootschap er toe gemachtigd de 
grensmuren dôor te werken, die bedoelde concessie van de ver
leende uitbreiding, scheiden. 

Besluit i . d. 27 Juli 1943, waarbij aan de " Société anonyme 
des Charbonnages du Hainaut ,, te Hautrage, machtiging ver
leend wordt, voor het oprichten van het stor t van haar nieuwen 
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bedrijfszetel van Tertre twee, te Tertre gelgen perceelen grond, 
ingebruik te nemen . 

Besluit i. d. 28 Juli 1943, wl!-arbij aan de " Société anonyme 
des Charbonnages de R essaix, Leval , Péronnes, Sainte-Alde
gonde et Genck ,, te Ressaix, machtiging verleend wordt, voor 
de noodwendigheden van haar bedrijf, een te Ressaix, gelegen 
percee! grond, 69 aren 49 centiaren, 25 dm2 , groot ingebruik 
te nemen. 

Besluit i. d. 6 October 1943, machtiging verleenende aan 
de " Société anonyme des Charbonnages de !"Arbre-Saint-Mi
chel , (în vereffening), te Mons-lez-Liége, om gehee! haar 
kolenmijnconcessie van " l'Arbre Saint-Michel, Bois d ' Otheit
Cowa et P ays de L iége , hebbende een oppervlakte van 2.867 
h ectaren 78 aren 31 ,5 cen t iaren af t e staan aan de " Société 
Coopérat ive Nouveaux Charbonnages de 1 'Arbre Saint -Michel , 
die er toe gemachtigd wordt voormelde concessie aan te koopen. 

Nota. - Dit beslui't vervangt dit op 23 September 1942, 
getroffen. 

Besluit i. d. 27 October 1943, waarbij onder sommige voor
waarden , de aanvraag van het « Syndicat de Recherches et de 
Travaux miniers ,, te Brussel , wordt ingewilligd, strekkende 
tot het bekomen van een vergunning voor het opsporen van 
Kolenmijnen te Bas-Oha. 

Besluit i. d . 31 Oetober 1943, waarbij de kolenmijnconcessie 
van " Malonne , verleend bij koninklijk besluit dd. 13 F ebruari 
1829, wordt ingetrokken . 
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