
AMBTELIJKE BESCHElDEN 
MINISTERIE VAN FINANCIEN, MINISTERIE VAN OPEN
B~R ONDERWIJS EN MINISTERIE VAN ENERGIE EN 
BRANDSTOF. 

23 ]UNI 1947. - Besluit van de Regent tot wijziging van 
somrnige bepalingen van het koninklijk besluit dd. 22 No
vernber 1939 tot regeling van het voeren van de titel en het 
uitoefenen van het beroep van mijnmeter. 

Karel, Prins van België, Regent van het Koninkrijk, . 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

G~let-· op het koninklijk besluit dd. 22 Nove~ber 1939 tot 
regeling van het voeren van de titel en het uitoefenen van het 
beroep van mijnmeter en, meer inzonderheid op artikel 3 
van dit besluit volgens hetwelk de candidaat, alvorens tot he t 
examen van mijnmeter te worden toegelaten ,moet houder 
zijn van het diploma van meetkundigeschatter van onroerende 
goederen, van landmeetkundige of van Jandmeter hetzij hou
der zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij voor de 
centrale jury geslaagd is in de eerste technische proef van 
het examen van meetkundige-schatter van onroerende goe
deren; 

G~let op he~ besluit van de Regent, dd. 10 Januari 1947, 
en, mzonderhe1d, op artikel 1 van dit besluit, volgel).s het
welk deze eerste proef het voorwerp kan uitmaken van twee 
gedeeltelijke proeven, waarvan het slagen in de eerste dezer 
z~l blijken uit het overmaken van een attes t aan de candidâat 
die de helft der aan elk der vakken verbonden punten heeft 
bekomen; 

Overweg~nde dat dit s lagen aan een candidaat mijnmete 
de verzek:nng geeft dat hij een voldoende basis bezit om zic~ 
aa~ te b1eden op he_t e~_amen van mijnm eter voorzien bï 
artikel 6 van het ko nmkliJk besluit dd . 22 November 1 939~ 

' 

"' 

• 
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Op de voordracht van de Minister van Financiën, van de 
Ministe r van Openbaar Onderwijs en van de Minister van 
Energie en Brandstof, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 
Enig . artikel. a) Artikel 3 van het koninklijk besluit dd. 

22 November 1939, tot rege ling van het voeren van de titel 
en va n het uitoefenen va n het beroep van mijnmeter, wordt 
a is volgt gewijzigd : 

"Artikel 3. Om tot he t exàmen van mijnmeter te worden toe
gela ten, moe t men houder zijn van het diploma van meet
kuncligeschatter van onroerencle goederen, van landmeetkun
dige of landmeter hetzij houder zijn van het getuigschrift 
waaruit blijkt dat men geslaagd is, voo r de centrale jury, in 
cle eerste proef voorzien bij artikel 7 van het koninklijk 
bes lui t del. 18 Mei 1936, betreffende het uitoefenen van het 
beroep van meetkundige-schatte"r van onroerende goederen, 
he tzij houd er zijn van het attest waaruit blijkt dat men v66r 
de centrale jury geslaagd is in de eerste gedeeltelijke proef 
voorz ien bij besluit van de Regent dd. 10 Januari 1947. ,, 

b) Het 3° van a rtikel 5 van zelfde koninklijk beslui t dd. 
22 November 1939 wordt ais volgt gewijzigd : 

" 3° Hetzij zijn diploma van meetkundige-schatter van on
roerende goederen van landmeetkundige of landmeter, hetzij 
het getuigschrift of attes t voorzien in hogerbedoeld artlkel 3. ,, 

Gegeven te Brussel, de 23 juni 1947. 

• 
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MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN MIDDEN
STAND, MINISTERIE VAN ENERGIE EN BRANDSTOF 
EN MINISTERIE VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG. 

25 SEPTEMBER 1947. - Besluit van de Regent ho"udende 
in~_telling van de veiligheids- en gezondheidsorganen in de 
mtJnen, ondergrondse groeven en graverijen. 

KAREL, Prins van België, Regent van het Koninkrijk. 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

Gel et o~. d~ bi j het ~-oninkli jk besluit van 15 September 
1919 gecoordmeerde m1Jnwetten en, inzonderheild, gelet op 
artikel 76 van deze wetten; 

Gelet op het besluit van de Regent dd. 3 December 1946 
terv ervanging van het besluit van de Regent van 11 Februa
ri _1 9~6 tot instelling van .?rganen voor veiligheid en gezon9-
he1d m de handels- en 1111verheidsondernemingen alsmede in 
de openbare diensten en inrichtingen of cliensten en inrichtin
g~n van open?aar nut en, inzonderheid, gelet op de Jaatste 
ahnea van artikel 1 van dat besluit· 

' Overwegende dat er aanleiding toc is in de mijneti 
0 

d _ 
gronds~ woeven en graverijen organen voor veiligheid e~ e;_ 
zondhe1d m te stellen zoals die welk b .. h t g 
besluit van 3 December 1946 e 1J e vorenvermeld 

G 1 t h 
. werden voorgeschreven. 

e e op et adv1es van de H R d ' 
heid, dd. 19 Maart 1947. oge aa voor Volksgezond-

O
Geledt op het advies ~an de Mijnraact dd. 2 Mei 1 947 ~ . 

P e voordracht van d M" · t 1 

en Middenstand van d Me .. _mis er van Economische Zaken 
' e 1mster van Energie B d f en van de Minister van Arb "d S . en ran sto w·· h e1 en oc1ale Voorzorg 

JI ebben besloten en Wij besluiten : ' 

Hoofdstuk 1. - Algemene b . 1 egmse en 
Artikel 1. Er zal elke onde . . 
· · rnemmg tot on tg· · m11n, een ondergrondse groeve f . . mnmg van een 

vei ligheid en gezondheid . 0 _greven1 een " Dienst voor 
" mgencht worden. 

u 

, _, 
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Deze dienst zal in elke onderneming waarin ten minste 
50 personen werken, aangevuld worden met een of, eventueel, 
meerdere " Comité's voor veiligheid en gezondheid ,,. 

De bevoegde miÎ1ister zal, op advies van het Mijnwezen 
en van de Dienst van de Medische Arbeidsinspectie, de ver
pl ichting een Comi té voor veiligheid en gezondheid in te 
ste llen, tot ondernemingen, waarin minder dan 50 personen 
·werken, kunnen uitbreiden en de voorwaarden van deze 
uitbreiding bepalen. 

Hoofdstuk II. - Dicnst voor veiligheid en gczondhcid. 

Art. 2. De bij vorig artikel bedoelde Dienst voor veiligheid 
en gezondheid zal geleid worden door een " hoofd van de· 
Dienst voor veiligheid en gezondheid ,, dat eventueel zal 
bijgestaan wo rden door één of meer adjuncten zodat de door 
die di enst gevergde opdrachten te allen tijde, volledig en 
doeltreffend kunnen vervuld worden. 

Het hoofd van de Dienst voor veiligheid en gezondheid 
en zijn adjuncten zullen door de bedrijfsleider onder het per
soneel dat hij te werk stelt, gekozen worden. 

De bedrijfsleider zal insgelijks ais plaatsvervanger van het 
hoofd van de Dienst voor .veiligheid en gezondheid een per
soon aamvi jzen die er toe bekwaam is om, zo nodig, met 
dezelfde bevoegdheid vorenvermeld diensthoofd te vervangen. 

De· namen, voornamen en aclressen van het hoofd van de 
Dienst ·voor veiligheid e!1 gezondheid, van zijn plaatsvervan
ger en van hun eventuele adjuncten, zullen onderaan het 
we rkplaatsreglement of op een bijlage ervan geschreven wor
clen en ter kennis van de hoofdingenieur-directeur van het 
mijnarrondissement alsmede van de dokter-inspecteur van de 
arbeicl van het district gebracht worden. 

Art. 3. Het hoofd van de Dienst voor veiligheid en gezond
heicl, zijn plaatsvervanger en zij eventuele adjuncten, zullen 
een voldoende kennis moeten hebben van de wetgeving be
treffende de veiligheid, salubriteit eh gezonclheid in de werk
plaatsen, van toepassing op de onderneming waarin zij werk
ken, alsmede cle nodige technische kennis bezi tten welke 
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voorvloeit uit ~~ aa~d van deze onderneming, om de vraag
stukken van ve1hghe1d en gezondheid die er zouden ontstaan, 
te bestuderen. 

Zij zullen de voor het uitoefenen van hun functi es onont
beerlijke morele waarborgen moeten bezitten. 

. Zij zullen met het nodig gezag bekleed worden om overal 
in de onderneming de veiligheids- en gezondheidsmaatreae-· 
len te doen toepassen "Yelke zij zullen gepast oordelen. b 

Zij zullen rechtstreeks aan de directie der. onderneming 
afhangen. 

D
. Art. 4. Het. ~ffectief of plaatsvervangend hoofd van de 
1enst voor ve1hgheid en ge dh · 1 , 

t zon e1c en de eventuele adjunc-
en hebben tot opdracht : 

1 • over te gaan tot veelvuldige en stelselmatige bezoeken 
van de we~kp laatsen om er zich van de ver ewissen dat de 
re~l ementa1re b~palingen betreffende de veiÎigheid salubri-
te1t en gezondhe1d, toegepast worden; ' 

t 2• de maatreg~l.en te treffen of aan de bedrijfsleider voor 
e hstell~~ welke ZIJ zullen nodig achten om de gevaarlijke en 

sc adehike oor~aken die zij zullen vastgesteld hebben of hun 
zullen ter kenms gebracht worden, te verhelpen;. 

3• de gepastheid van deze maatregelen na te gaan en de 
doeltreffendheid er van te controleren-

' 
ter~~~~~~~~anbd~ d~e_nsthoof~en al~ aan de opzichters (mees
ander ! nga iers, m1Jnopz1chters, enz.) en aan de 
t' e afrbe1~ers van de onderneming, de bevelen onderrich-
mgen o nod1ge adviezen te d ' leven . geven om eze maatregelen na te 

' 

aa 5• ha! de gepas te propagandamiddelen aan te wenden om 
n e personee\ de begrippen va T h . 

i.n te prenten en hun cl k . n vet tg eid en gezondheid 
e voor ommgsgeest te boen verkri jaen; 

6• regelmatig verslagen op te maken bet ff d t> 
a) d · 1 · h · re en e · 

cle . e ve1 ig e1d- en gezondheidsvoorwaarden in. de on-rnemmg; 
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b) al de ongevallén die er in voorkomen, welke al <lan niet 
de veiligheid en de gezondheid van het personeel in gevaar 

brengen, na al de daartoe nuttige inlichtingen verzameld te 
hebben. 

Deze verslagen zullen de werkelijke of waarschijnlijke oor
zaken van ongevallen of ongezondheid aanwijzen en zullen, 
zo mogelijk, moeten toela ten de eigenlijke middelen te vin
dcn om de terugkeer er van te verhinderen. Zij zullen g_eda
teerd, genummerd en ondertekend worden en, te allen tijde, 
ter beschikking van de ambtenaren gehouden worden die met 
het toezicht over de uitvoering van dit besluit belast zijn. 

De opdracht van het effectief of plaatsvervangend hoofd 
van de Dicnst voor \ eiligheid en gezondheid of van de even
tuele adjuncten zal kunnen gewijzigd worden bij ministeriële 
besluiten, welke op advies van het Mijnwezen, van de Dienst 
van de Medi sche Arbeidsinspectie en van de Hoge Gezond
heidsraad voor de Mijnen zullen gegeven worden. 

Art. 5. Een volledig jaarlijks verslag over de bedrijvigheiù 
van de Dienst voor veiligheid en gezondheid binnen het 
gebied van zijn opdracht zal door de bedrijfsleider of door 
zijn afgevaa rdigde aan de hoofdingeni eur-direc teur van het 
mijnarrondissement en aan de dokter-inspecteur van de arheid 
van het dis tri ct uiterlijk binnen de twee manden volgende op 
het verlopen dienstjaar, waarna het verwijst. overgemaakt 
wo rden. 

Hoofdstuk III. - Comité voor veiJigJ1eid en gezondheid. 

Art. 6. Elk " Comité voor veiligheid en gezondheid ,, zal, 
in hoeclanigheid van effectieve leden, omvatten : 

a) Leden door de directie van de onderneming aange
wezen : 

de becl rijfs leider of zijn gelas~igde; 

het hoofd van de dienst voor veiligheid en gezondheid of 
zijn plaatsvervanger en, eventueel, één of meerdere van zijn · 
adj uncten; 

één of mee rdere leden van het leidend personeel; 
de dokter en de sociale assistente van de medische dienst 
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e~ va~ de sociale dienst welke eventÙeel door de onderne-
ming ingericht zijn; 

gebeurlijk, technici die van de onderneming deel uitmaken 
of andere leden van het personeel; 

b) Led en die het perso 1 d . nee van e onderneming verteae11-woord1gen : 1:> 

de arbeidersafgevaardigde(n) van de .. . . 
1 m1imnspecti e; 
eden van het personeel d" t t d 

b ·t d ie 0 e onderneming behoren u1 en egenen d · · t · ' 
werden aange~e ie 

10 0b~~assmg van bovenstaande Jittera a) 
personeel gekoze~~n en IJ geheime sternming door voormeld 

Het aantal krachtens bedoelde litte 
sonen zal ten minste 1 .. k .. ra b) aangewezen per-
van bovenstaande litt;e 11 ) ZIJn aan dat van de in toepassing 

0 ra a aangewezen personen. 
nder deze werklieden of d . 

zullen er meerdere v t ez~ bed1enden, zal één of 
arbeiders die aan het g:~~~~~"".~0~dig~rs zijn van de jonge 
onderworpen zijn, zoals vole~ s _oezicht over_ de jongeli eden 
hoofdstuk JI van het besl r g Lllt de bepahngen van het 
ber 1947 houdende al em: van de Regent dd. 25 Septem
regelen op gebied va~ h i~ reglement betr~ffende de maat
in de mijnen ondergrondyg ne en gezondhe1d der arbeiders 
d ' se groeven en gra · · e onderneming minstens 25 ·on . venien, wanneer 
De vertegenwoo rdigers van de -~e werkhe?en te werk stelt. 
tot het onder bedoeld toe . 1 t l nge arbe1de rs moeten zelf 

. z1c 1 vallend pe 1 b 
mogen n1et oude_r zijn van 25 ·aar . . .. rs?nee ehoren of 
oud, dan mogen zij geen deel Jv . Z1in ~IJ 1:11.nder dan 18 jaar 
en Gezondheid uitmaken m an het C~m1te voor Veiligheid 
seurs mogen in zetelen., aar zullen ZIJ er slechts ais advi-

Art. 7· Het voorzitterscha v h .• 
en Gezondheid zal waarae p an et Com1te voor Veiligheid 
der of zijn gelastigde hetnomentw?rden door de bedrijfslei-

1 t ' secre anaat doo h t f . P aa svervangend hoofd d . r e e fechef of 
Gezondheid of door één v:an .. e D~enst voor Veiligheid en 

. . . n ZIJn ad1uncten. 
Dit com1te zal, wanneer er zich .. . 

doet, om de aanwezigheid . . een bi]Zonder geval voor
zoeken van een ambtenaa odp ~11bn vergade_ring kunnen ver-
1- r e1 evoegde . 

c re dcze vergaclering zal voorzitten. rnspechediensten, 

[ 
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Deze ambtenaar zal, insgelijks, van ambstwege, kunnen 
vragén om het comité bijeen te roepen en er het voorz1tter
schap van waarnemen. 

Art. 8. Wanneer er in de onderneming ten minste 200 arbei
ders zijn, zal het Comité voor Veiligheid en Gezondheid in 
afdelingen kunnen gesplitst worden waarop dezelfde wer
kingsregels ais die welke voo r dit comité bepaald werden, 
van toepassing zullen zijn. 

Wat de steenkolerimijnen aa ngaa t, ial de oprichting van 
een speciale afdeling ( eventueel van meerdere speciale afde
lingen) voor de ondergrondse werkzaamheden verplicht zijn. 

Art. 9. Het Comi té voor Veiligheid en Gezondheid zal ten 
mins te ééns per maand bijeenkomen ten einde de verslagen 
van het hoofd van de Dienst voor Veiligheid eQ Gezondheid 
te onderzoeken, welke in 6° van artikel 4 vorenvermeld 
beoogd worden, en te beraadslagen over het gevolg dat er 
client aan gegeven. 

Bij ernstig ongeval, zal het onmiddellijk bijeenkomen. 

Art. 10. Het Comité voo r Veiligheicl en Gezondheicl zal zich 
doorgaans bezighouden met al de vraagstukken betreffende 
cle veiligheid en de gezondheid van de arbeiders. 

Het ia l al de gepaste propagandamiddelen aanwenden en, 
zo nod ig, de nood zakelijke maatregelen voorstellen om aan 
het personeel de begrippen van veiligheid en gezondheid in 
te prenten en het de voorkomingsgeest te doen verkrijgen. 

Het za l insgelijks de middelen opzoeken om de werkplaat
sen te verfraaien. 

Art. 11. In geval va n oneenigheid in de schoot van het 
Comité voor VeiJiaheicl en Gezonclheid aangaande de te tref
fen maatregelen o~ de veiligheid en de gezondheid in de on
derneming te verzekeren, zal dit Comité kunnen beroep cloen 
op de bevoegde ambtenaren van de inspectiediensten. 

Daarentegen zal het Comité op verzoek van een der ambte
naren, zijn medewerking verlenen bij het opsporen van de 
oorzaken van onveiligheid van het personeel en van on~e
zondheicl der werkplaatsen en zal zich op de bestudermg 
van de voorkomingsmiddelen toeleggen. 

·' 
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Art. 12: Elk voorstel van het Comité voor Veiligheicl en 
Gezo_ndhe1d om de in werking zijnde reglementaire voor
schnfte n betreffende de arbeidsbescherming te wi

1
·zio-en 

zal volo-ens d o t ct· 1 d · b ' 
, b e .. ms an 1g 1e en, aan de hoofdingenieur-direc-

teur van het mtJnarrondissement of aan de dôkter-arbeidsin
specteur van het district overgemaakt worden. 

Deze voorstellen zullen aan het bevoegd Hoofdbestuur 
overgemaakt ~or~en orn aan het advies van de Hoge Raad 
voor Gezondhe1d m de Mijnen voorgelegd te worden. 

Hoofdstuk IV. - Provinciale comité's voo ·1· 1 "d r vc1 ig 1e1 en 
gezoncl/wid. 

Art. 13. De bevoegde M. · t 1 d .. 
. 1ms er za na at htJ het advies van 

de bet10kken besturen en van de Hoge Raad . G d 
he·d · cl M.. voor ezon -

t 111 • e . IJnen heeft ingewonnen, over de o richtin van 
d~. provmc1ale comité's voor veiligheid en geztndheid ~n de 
m1Jnen, onde_rg~ondse groeven en graverijen kunnen beslissen 
en de modal1 tc1ten van deze oprichting be 1 D . 
c·a1 ·t·' pa en. e provm-1 e co1111 e s zullen de hoedanigheid h bb . 
a d · e en van orgamsme 

v n. ~ vies voor de bevoegde inspectiediensten. 
ZtJ zullen tot opdrach t hebben : 

h t d: wedijver . t_usse.n de ondernemingen in hun actie met 
e oob op de ve1hghe1d en de gezondheid van de arbeiders 

alsmede op de verfraaiing van de werkplaatsen in t . ht : 
2• d t k e n e en, 

bï e aa va~ de comité's voor veilighéid en gezondheid 
J de ondernemmgen welke nog geen dergeli1·k co T . 

steld hebben omd t . . . d m1 e mg e
s tell a ZIJ mm er dan 50 personen te werk en, waarnemen; 

3• cle toepassing van de middelen die geschikt zïn om de 
wer:plaa~sen aangenamer te maken, te bevordere~; 

4 de mspanningen welk d . 
of g . e oor somm1ge ondernemingen 

~oepen van ondernemmgen gedaan worde . 
passmg van gemene of elïkaardi . . n . voor de toe
mings of verf a ·· g J ge veihghe1ds-, voorko-
heid e-rkend is.r t: 11;;;~~na:;:~.e l en, waarvan de doeltreffend-

De provinciale comité's zullen een afder 
vatten van het gezondheidstoezicht over de ':~ mogen. om
voorgeschreven in hoofdst k 11 h } ge arbe1ders, 

u van et beslu1t van de Regent 
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dd. 25 September 1947, houdende algemeen reglement betref
fende de maàtregelen op gebied van hygiëne en gezondheid 
voor de arbeiders in de mijnen, ondergrondse groeven en 
o- raverijen. Deze afdeling zal binnen het kader van voren
~ermeld toezicht opdrachten vervullen gelijk die van de 
bovenvermelde comité's en zoals hierboven bepaald. De mo
clalitèiten van haar ins telling, van haar werking en van haar 
betrekkingen met het provinciaal comité zullen ministerieel 
besluit vastgesteld worclen. 

Hoofdstuk V. - Algcmcne bepalingen. 

Art. 14. De bijzondere modali teiten betreffende aanduicling 
der leden van cle cliensten en comité's voor veiligheid en ge
zo ndheid, alsmede van <le provinciale comité's respectievelijk 
voorzie n in artikelen 1 en 13 van dit beslui t, alsmede de 
mocla li teiten van instelli ng en van werking dezer organismen, 
zu llen bij ministerieel besluit bepaald worden. 

Art. 15. De ingenieurs van het Mijnwezen en de inspec
teurs-clokters van de Dienst van de Medische Arbeidsinspectic 
worclen, iecler wat hem betreft, met het toezicht over de 
toen;issing van de bepalingen van dit besluit belast. 

Art. 16. De in vorig artikel aangeduide am btenaren mogen 
Ilet rwcrmak.:n var de docun·.en ~1.· 11, wefk\' voor he l. vervu llcn 
van hun opdracht nodig zijn, eisen. 

De bedrijfsleiclers, werkgevers, zaakvoerders, directeurs, 
aangestelden en arbeiders moeten . hun de inlich ting_en· ver
strekken welke zijn vragen om er z1ch van te vergcw1ssen of 
de voorschri ften van dit besluit nageleefd worden. 

In geval va n inbre uk op deze voorschriften zul~en vo~~
noemde amb tenaren processen-verbaal opmaken die beWIJS 
feveren tot dat het tegendeel wordt gestaatd. Dcze processen
verbaal zul len zoveel mogelijk onmiddellijk opgcmaakt wor
den . 

Een afschrift van het proces-verbaal zal, op straffe van 
ni etigheid, binnen de acht en veertig uren, aan de overtreder, 
pc r aangetekencl stuk, overgemaakt worclen. 

Art. 17. De vaststelling en de beteugeling van de~e inbreu
kcn op de bepalingen va n dit beslui t, a lsmed~ de mbrcuken 
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op çle voorwaarden van de machtigingen welke zouden ver
leend geweest zijn om van deze bepalinaeh te moaen afwijken 
zull en geschieden volgens artikelen 3g en 40 der wet van 
5 Juni 191 ~ , houdende aanvulling en wijziging der wetten 
v_~n 21 Apnl 1810 en van 2 Mei 1837 op de mijnen, grave
r1Jen en groeven (art. 130 en 131 der gecoo rdineerde mijn
wetten). 

Art. 18. De Minister van Economische Zaken en Midden
stand, de Minister van Energie en Brandstof en de Minister 
van Arbeid en Sociale Voorzorg worden, ieder wat hem 
betreft, met de ui tvoering van dit besluit belast. 

Gegeven te Brussel, de 25 September 1947. 

CHARLES. 

Vanwege de Regent : 
De Minister van Economische Zaken 

en Middenstand, 
J. DUVIEUSART. 

De Minis ter van Energie en Brandstof, 
· A. DELATTRE. 

De Minister van Arbeicl en Sociale Voorzorg, 
Léon-Eli TROCLET. 

• 

.-

L 
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MINISTERIE VAN ENERGIE EN BRANDSTOF 

13 AUGUSTUS 1947. - · Wet houdende instelling van de 
Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen, alsook van het 
Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid. 

Karel, Prins van België, Regent van het Koninkrijk, 

Koning Leopold III , door 's vijands toedoen, zich in de 
onmogelijkheid bevindende 0 111 te regeren, 

Aan allen, tegenwoorcl igen en toekomenden, HEIL. 

De Kam ers hebben aange nomen en Wij bekrachtigen het
geen volgt : 

Eerste T itel. - Nationale Ra;id ,·oor Steenkolenmijnen. 

Artikel 1. Er wordt een Nationale Raad voor Steenkolen
mijnen ingestelcl, bestaande uit vier en twlntig leden, die door 
cle Koning benoemcl en ontslagen worclen. Zij worden in twee 
afclelingen ingecl eeld, te weten : 

1° Een afcleling " producti e ,,, bestaande uit : 
Vijf lecl en aangewezen oncler de personen voorkomende op 

een dubbele voordracht van candidaten, ingediend door de 
meest op de voorgrond tredencle organisatif"s van cle directies 
cler steenkolenbeclrijven; 

Vijf Ieclen aangewezen onder de personen voorkomende op 
een dubbele voorclracht van candidaten, ingediencl door de 
mees t op de voorgrond tredende organisaties van het arbei
clers- en bediendenpersoneel ter steenkolenmijnen; 

De directeur-generaal van het mijnwezen; • 
Een afgevaardigde van de minister die energie en brand

stof onder zijn bevoegdheicl heeft; 
Een afgevaarcligcle van de minister die economische zaken 

oncler zijn bevoegdheid heeft; 
Een afgevaardigcle van de minister die de financiën onder 

zijn bevoegdheicl heeft; 
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Een afgevaardigde van de minister die arbeid en sociale 
voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft; 

Een afgevaardigde van de minister die 's lands wederuit
rusting onder zijn bevoegdheid heeft. 

2° Een afdeling " prijzen ,, bestaande uit : 
T wee leden aangewezen onder de personen voorkomende op 

een dubbele voordracht van candidaten, ingediend door de 
meest op de voorgrond tredende organi saties van de leiding 
der s teenkolenbedrijven; 

Twee leden aangewezen onder de personen voorkomende op 
een dubbele voordrach t van candidaten, ingediend do or de 
mees t op de voorgrond tredencle organisaties van het arbei
ders- en bediendenpersoneel der steenkolenmijnen; 

Een afgevaarctigde van de minister die energie en brand
stof onder zijn bevoegdheid heeft; 

Een afgevaardigde van de minister die economische zaken 
onder zijn bevoegdheid heeft; 

Een afgevaardigde van de minis ter die arbeid ' en sociale 
voorzorg onder zijn bevoegdheid heeft; 

Een afgevaardigde van de minister die 's lands wederui t
rns1ing onder zijn bevoegdheid heeft. 

De zetel van de raad is geves tigcl te Brussel of in een der 
' gemeenten der Brusselse agglomera tie. 

Art. 2. De afdcling " Productie ,, van de raad wordt voor
gezeten cloor de clirecteur-generaa l va n het mijnwezen. De 
afdeli ng " Prijzen ,, wordt voortgezeten door de afgevaar
digde van de Minister van Economische Zaken. 

ln iedcr der afdelingen wordt het secretariaat waargenomen 
door de afgevaardigde van de Minis ter van Energie en Brand
stof. 

W annce r bepaalde kwesties gelijktijclig onder de bevoegd
heid van twee afdelingen vallen, mogen deze te zamen verga
deren op bijeenroeping door en onder voorzitte rschap van de 
directeur-generaa l van het mijnwezen en hun opdracht o-e-
meenschappelijk ui tvoeren. 0 

Art. 3. De raad mag beroep doen op de medewerkin g van 
deskundigen. Deze zijn niet stemgerechtigcl : 

.) 

. ' 
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Art. 4. De afdeling " Productie ,, van de Nationale Raad 
voor de Steenkolenmijnen heeft tot taak : 

1° De bedrijvigheid van de s teenkolenmijnen te controle
ren en de regering op de hoogte te brengen van aile toes tan
clen die, indien ze mochten voortduren of zich ontwikkelen. 
het a lgemeen belang zouclen schaden; 

~0 Eenvormige regels ui t te werken volgens welke de s teen
kolenmijnen hun boekhouding rnoeten voeren en hun balansen 
en hun winst- en verli esrekeningen moeten opmaken; 

3° Regels voor te schrijven betreffende het berekenen deï 
kos tende prijzen; 

4° Een grondig onderzoek in te s tellen naar de meest 
clringeryde behoeften met het oog op de wederuitrusting en 
aanbevelingen op dit s tuk op te maken; 

5° Aan de Gemengcle Nationale Mijncommissie aile inlich
tingen te verstrekken met het oog op de verbetering van het 
s tatuut en de arbeidsvoorwaarden van de mijnwerkers; 

6° Alle maatregelen voor te s tellen die kunnen .bijdragen 
tot de verm indering van het eigen brands tofverbru1k van de 
s teenkolenmijnen; 

70 Een grondig onderzoek in te stellen naar de geografi sche 
verdeling van de mi_jnvergunni ngen, de s tand van .. de onde~
a rondse werken en de uitrus ting van elk bedrl]f; na dit 
~nderzoek, vers lag ui t te brengen over e.l.ke ve_rsmelting of ver
kaveling van s teenkolenmijnen w elke ztJ nod1g mocht achten 

0 111 het qua ntum van de producti e te verhogen of de kosten 
er van te verlagen; aan,wijzingen te geven over d.e voor~aar
d waaronder deze versmeltingen en verkavelmgen 111 d e 
1i:~d kunnen worden gewerkt ;. vergaderingen tot ove ri~~ te 
beleggen tussen de ver.tegenwoordige:s van de bed n1ven 
waa rvan zij de versmeltmg aanbeveelt, 

s·· Nota te nemen van de kostende prijzen der steenkolen-
.. toezicht oo uit te oefenen er de bestanddelen llllJnen en er . cl 't 

van te ontleden en er het verloop van gade te slaan, e Ut -

werking na te gaan van het prijs niveau op het q~an!um voort
gebrachte goederen en op de toestand der ontgmmng en aile 
aclviezen uit te brengen waardoor voorkomen kan worden 
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dat deze uitwerking een ongunstige terugslag heeft op de 
steenkolenni jverheid; 

go De oprichting voor te bereiden van het Nationaal Insti
tuut voor de Steenkolennijverheid bepaald bij artikel 15. 

Art. 5. De afdeling " Prijzen ,, van de Nationale Raad voor 
<le Steenkolenmijnen heeft tot taak : 

1° De vast te stellen tarieven der steenkolenverkoopprijzen 
op voorhand alzijdig te bestuderen; 

2° Alle adviezen en inlichtingen te verstrekken, waardoor 
de minis ters onder wier bevoegclheid economische zaken, 's 
lands wecleruitrusting en energie en brandstof ressorteren, 
in staat gesteld worden de steenkolenprijstarieven vast te 
s tellen; 

3° Eenvormige regels uit te werken, aan de hand waarvan 
de in artikel g bepaalde aan- en verkooporganismen hun boek
houding dienen te voeren alsmede hun balansen en hun winst
en verli esrekeningen op te maken; 

4° Een onderzoek in te stellen omtrent de wijze waarop 
de steenkolendistributie in het binnenland geschiedt en bij 
de ministers, onder wier bevoegdheid economische zaken, 
's lands wederuitrusting en energie en brands tof ressorteren, 
hierover verslag uit te brengen en de besluiten, waartoe ze 
gekomen is, kenbaar te maken; 

5° Alle adviezen uit te brengen over de steenkolenin- en 
uitvoerpolitiek. 

Art. 6. leder der beide afdelingen van de Nationale Raad · 
voor de Steenkolenmijnen is gehouden over zijn werkzaam
heden vers lag uit te brengen bij de minister, onder wi~ns 
bevoegdheid energie en brandstof ressorteert, en binnen 
negen maanclen volgend op het in functie treden van de raad, 
de besluiten waartoe ze gekomen is betreffencle de doelstellin
gen van haar opdracht, zoals deze omschreven worclen, eens
deels, in het 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8° en go van artikel 4 en 

' anderdeels, in het 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 5, kenbaar 
te maken. 

De raad bestudee rt hetzij op eigen initiatief, hetzij op 
d it van de Minister van Economische Zaken, van de Minister 
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van 's Lands W ederuitrusting of van de Minister van Energ ie 
en Brandstof, aile maatregelen van technische, adminis trati e
ve, economische, financiële en juridische aard die de coürdi
natie, de rationali satie en de contrôle van de productie, het 
vervoer, de verdeling en het verbruik der steenkolen ten doel 

hebben. 
Hij houclt zich eveneens bezig met maa tschappelijke vraag

stukken, zoals : levensstandaard der a rbeiclers, aanwerving 
van de werkkrachten, hygiëne en vei lig heid op het werk. 

Art. 7. De Nationale Raad voor cle Steenkolenmijnen be
schikt voor iecler zijner afdelingen, over de meest uitgebreide 
opsporingsbevoegdheid met he t oog op en binnen de perken 
van de vervulling van zijn raak. 

Hij kan , onder meer, aile bescheiden raadplegen en aile 
personen horen met het oog op de uitvoering van zijn taak. 
De raad kan zijn bevoegdheid, geheel of ten dele, overdragen 
aan sommige van zijn leden of aan door hem aangewezen 
personen, die afzonclerlijk of in college optreden. 

W anneer daartoe behoorlijk bevoegd verklaard, kunnen 
deze personen aile gebouwen of inrichtingen onder of boven 
den groncl betreden en aile welkdanige schrifturen raadplegen 
zoncler ze te verplaatsen. Zij worden beëdigd en zijn gebonden 
cloor het beroepsgeheim. Artikel 458 van het Wetboek van 
Strafrecht is op hen toepasselijk, onverminderd eventuële 

tu ch ts traffen. 

Art. 8. De Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen kan, 
op eensluidend advies van de minister die energie en brand
stof onder zijn bevoegdheid heeft, een bes tendig secretariaat 
inrichten, in voorkomend geval, gesplitst in twee afdelingen, 
voor de behoeften van zijn werking. 

Een huishoudelijke reglement dat zal moeten worden goed
gekeurd door de mini ster die energie en brandstof onder 
zijn bevoegdheid heeft, stelt de regelen vast van de werking 
van de Nationale Raad voor de Steenkolenm ijnen, de voor
waarden waaronder zij beraadslagen, de wijze van vergel
cl ing van de cleskuncligen en van de door dit organisme met 
cen opdracht belaste person en, alsmede het bedrag van de 
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vergoedingen wegens reiskosten bij de uitoefening van hun 
ambt. 

De werkinsgs~os ten vallen ten tas te van de begroting van 
het Ministerie van Energie en Brandstof. 

T ite] II. - AJgcmenc bepaJingcn. 

Art. 9. De ministers die de economische zaken, 's lands 
wederuitrusting en energie en brandstof in hun bevoegdheid 
hebben stellen, de Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen 
gehoord, de tarieven vast van de maximumprijzen van de 
steenkolen. · 

De invoer en de uitvoer, a ls mede de voorwaarden waar
onder deze verrichtingen geschieden, zijn afhankelijk van de 
instemming van de Ministerraad. 

De Ministers van Economische Zaken en van Energie en 
Brancl stof kunnen bevelen clat de aankoop en verkoop, de 
in voer- en de uitvoerverrichtingen geschieden door bemidde
ling of onder contrôle van een of verscheidene centrale orga
nismen of van zulke bestaande organismen, daartoe bijzon
cler erkend. 

Art. 1 O. Allé verkaveli ngen, aile versmeltingen of a ile ' 
gehele of gecleelteli jke opslorpingen van steenkolenmijnen 
worden onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring der 
ministers welke energ ie en brandstof en 's lands wederui t
rusting onder hun bevoegdheid ·hebben, en zulks op advies 
van de Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen. 

Art. 11. Er wordt in het W etboek der registratie-, hypo
theek, en g riffiereêhten, een artikel 301 ter ingelast, luiclencl 
ais volgt : 

" Art. 301 ter. W orden gratis geregistreerd de akten toi 
vaststelling der versmelting van vennootschappen die de 
cxploitatie van steenkolenmijnen tot voorwerp hebben, a ls
mede de akten tot vasts telling der opslorping door een ven
nootschap die hetzelfde doel heeft, van goederen of bezit
tingen bes temd voor deze bedrijvig heid en behorend tot een 
of verschillend e andere vennootschappen. ('_ -' 
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,, De bij vorig lid bepaalde kosteloosheicl wordt afhanke
lijk gesteld van de dubbele voorwaarde : 

,, 1° Dat de akte waarbij de versmelting of de opslqrping 
word t vastgesteld, ter registra tie wo rdt aangeboden v66r 

1 Ja nuari 1950; · 
,, 2° Dat, b ij de registratie, een voor eensluidend ver-

klaard afschrift van de door de bevoegde overheid uitge
brachte beslissing van goeclkeuring, a an de akte wordt ge-

hecht ,,. 

Ar t. 12. W orclen gratis gezegeld, de aandelen d ie door de 
vennootschappen welke de uitbating van de steenkolenmijnen 
tot v?orwerp hebben worden ui tgegeven ingevolge de ver
s melttng van dergelijke vennootschappen of de opslorping 
van goederen .of bezittingen, bestemd voor deze bedrijvigheid 
en behorencl tot een of verschillende andere vennootschappen. 

· De bij vorig alinea bepaalde kosteloosheid wordt afhan

kelijk gesteld van de clubb-ele voorwaarde : 
1° Da t de akte, waarbij de s melting of de ops lorping word t 

vastgesteld, ter registratie word t aangeboden v66r 1 Janua-

ri 1950; · 
2° Dat de verr ichting vooraf door de bevoegde overheden 

goedgekeurd w eze. 

Art. 13 . De mobili ënbelas ting, de bedrijfsbelasting en de 
nationale crisisbelas ti ng zijn niet toepasseli jk bij de verde
ling van het maatschappelijk vermçigen der vennootschappen 
van kapitalen of van personen d ie de ui tbating der steenkolen
mijnen ten doel hebben en die, met goedkeurin~ der bevoegde 
ove rheden, v66r .1 Ja nuari 1950 door opslorprng of versmel-

ting in vereffening worden gesteld . 
Nochtans in crevai van latere verdeling van het maatschap

peli jk verm~gen° der opslorpende vennootschap of d.er ui t de 
versmelting ontstane vennootschap, wordt het kap1taal dat, 
wat haar betreft afüekbaar is voor de toepassing der bepa
lingen van artikel 15, § 2, der samengeorclende wetten betref
fende de inkoms tenbelastingen, gevonnd door het totaal der 
kapitalen d ie bij opslorping of de versmelting mochten afge
trokken worden in hoofde der opslorpende en opgeslorpte 
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vennootschappen, of der versmolten vennootschappen, ver
hoogd of verminderd, volgens het geval, met cle werkelijke 
volstortingen of de terugbetalingen van ka pi taal welke ae-
schieden na de opslorping of versmelting. 0 

Art. 14. De boekhoudingsregels voor de stéenkolenmijnen 
en de organismen bepaald bij artikel 9, die werden voorbe
reid door het Nationaal Comité van de Steenkolenmijnen en 
goedgekeurd door de minister die energie en brandstof in zijn 
bevoegdheid heeft, worden opgelegd bij koninklijk besluit. 

Titel III. - Het NationaaI lnstituut voor de 
Steenkolen nijver/1eid. 

Art. 15. Onder het toezicht van de minister die-energie en 
brandstof onder zijn bevoegdheid heeft, wordt een openbare 
ins telling opge-richt, begiftigd met rechtspersoonlijkheid, ge
naamd " Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid ,,. 

Zijn zetel is gevestigd te Luik. 

Art. 16. Het Instituut wordt beheerd door een raad van 
beheer bestaande uit een voorzitter en uit 18 leden verdeeld 
ais volgt : , 

Vijf Jeden aangewezen door de meest vooraanstaande or
ganisaties van de Ieiding der steenkolenbedrijven ; 

Twee leden aangewezen door de meest vooraanstaande 
organisaties van het arbeiders- en bediendenpersoneel der 
steenkolenmijnen; 

Twee leden aangewezen door de minister die 's lands 
wederui trusting onder zijn bevoegdheid heeft en drie leden 
aangewezen door de minister die energie en brandstof onder 
zijn bevoegdheid heeft, onder de bijzonder bevoegde perso
nen op economisch en sociaal gebied en op dit van de 
wetenschap van de mijnbouw; 

T wee leden behorende tot het bestuur van het mijnwezen; 
Een lid, afgevaardigde van de minister d ie 's lands weder

uitrus ting onder zijn bevoegdheid heeft; 

Drie leden aangewez~? door het lnst.ituu~. tot Aanmoediging 
van het WetenschappehJk Onderzoek in N11verheid en Land
bouw. 

De voorzitter wordt benoemd door de Koning op de 
voordracht van de raad van beheer. 
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De leden werden benoemc! c!oor de Koning. 
De raad van bèheer heeft, binnen de perken van deze wet, 

de meest uitgebreide mach ten van beheer en beschikking 
met het oog op cle doorvoering van het cloel van het Instituut. 

Art. 17. Het Nationaal Instituu t voor cle Steenkolennijver
heid heeft ten doel : 

1° de studie, in wetenschappelijk opzicht, samen te ordenen 
en te bevorderen van aile techn ische~ economische, sociale 
of professionele vraagstukken die de stee1ikolennijverheid 
aanbelangen; 

2° nauwkeurige gegevens in te zamelen en bij te houden 
over het gebruik van de steenkolen, inzonderheid voor de 
voortbrengst van drijfkracl~t en clistilleerproducten, alsmede 
over de gevolgen voortvloeiend ui t het gebruik van andere 
brandstoffen of ui t de ontdekking van nieuwe bronnen van 
drijfkracht; 

3° aile wetenschappelijke, technische en technologische 
opsporingen betreffencle de mijnbouw in de hand te werken 
en te steunen, die onder meer kunnen bijdragen tot verbete
ring van de steenkolenprod uctie, het arbeidsrendement, de 
hygiëne en de veiligheicl. 

Art. 18. De gelclmiddelen van het Nationaal Instituut voor 
de Steenkolennijverheid worden verzekerd : 

enerzijcls cloor een jaarlijkse· toelage van de Staat ui tge
trokken op de begroting van het Ministerie van Energie en 
Brands tof; 

anclerzijcls, cloor een bijslag per geproduceerde nettoton, 
waarvan het bedrag elk jaar wo rdt vastgesteld door de Ko
ning. 

Art. 19. Het nazicht van de rekeningen wordt waargenomen 
cloor een co llege van commissarissen bestaande ui t vier leclen 
waa rvan één aancrewezen door de meest vooraanstaande or-

i:> 

ganisaties van de leicling der steenkolenbedrijven, één door 
cle mcest vooraanstaande organisaties van het werklieclen
cn bediendenpersoneel en twee respectievelijk aangewezen 
cloor cle Ministers die de Financiën en Energie en Brandstof 
oncler hun bevoegdheid hebben. 

De leden wo rclen benoemd door de Koning. 
Art. 20. Het Iopend beheer van het lnstituut worclt waarge-
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nomen cloor een directeur, benoemd door çte Koning, op de 
voord racht van de Raad van Beheer. 

De directeur ni:emt het ambt waar van verslaggever bij de 
raad _van beheer, met raadgevende stem. Hij is belast met de 
uitvoering van de beslissingen van de raad. 

Art. 21. Het toezicht op de bedrijvigheid van het Insti tuut 
wordt uitgeoefend door een Regeringscommissaris benoemd 
door de Minist~r die Energie en Brandstof onder zijn be
voegdheid heeft. 0-e machten van de Regeringscommissaris 
en de wijze waarop zij worclen uitgeoefencl worden omschre
ven bij koninklijk besluit. 

Art. 22. De begroting, de balans, de uitkomstenrekening en 
het verslag over de bedrijvigheid worden jaarlijks voorgelegd 
aan de Minister die Energie en Brandstof onder zijn bevoegc;l
heid heeft. 

Het verslag over de bedrijvigheid wordt medegedeeld aan 
cle Wetgevende Kamers. 

Art. 23 .Het lnstituut wordt met de Staat gelijkgesteld, 
wat betreft de toepassing van de ten bate van de Staat, de 
provinciën en gemeenten geheven taxes en di recte belastin
gen. 

Art. 24. De wijze van werking van het lnstituut wordt 
vastgesteld bij koninklijk besluit. 

Art. 25. De Ministers die de Economische Zaken, 's Lands 
Wederuitrusting en Energie en Brandstof in hun bevoegdheid 
hebben zijn, elk wat hem betreft, belast met de uitvoer van 
deze wet. 

Kondigen de tegenwoorclige wet af, bevelen dat zij met 's 
lands zegel bekleecl en cloor het Belgisch Staatsblad bekencl
gemaakt worde. 
' Gegeven te Brussel, de 13 Augustus 1947. 

KAREL. 
Vanwege de Regent : 

De Minis ter van Energie en Brandstof, 
A. DELATTRE. 

Gezien en met 's Lands zegel bekleed· : 
De Minister van justitie, 

P. STRUVE. 
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ANC ET ABL. MET ALL. 

N 0 B ·EL S - PEEL MAN 
S t - N 1 K L A A S (W a as) 
Tél. : 13 e t 384 - Télégr. : ATELIERS 

PONTS - CHARPENTES - CHAUDRONNERIE - WAGONS - TANKS 

WAGONS - ET WAGONNETS DE MINES ET 

DE CARRIERES - VOIES ET AIGUILLAGES -

TRANSPORTEURS AERIENS - CHEVALETS 

- CONSTRUCTIONS POUR TRIAGE-LAVOIRS 

TREMIES - CHASSIS A MOLETTE 

CADRES DE MINES POUR SOUTENEMENT 

ENTREPRISES DE TRAVAUX MINIERS 

JULES VOTCi)UENNE 
Bureau: IL Rue de la Station, TRAZEGNIES - Tél.: Charleroi 80.091 

FONÇAGE ET GUIDONNAGE DE PUITS DE MINES 
Nouveau système de guidonnage à clavettes 

sans boulons - Brevet Belge n° 453989 E.-T. de 1944. . 
Guidonnages frontaux métalliques et en bois, perfectionnés, 

pour puits à grande section. 

EXECUTION DE TOUS TRAVAUX DU FOND 
Cr:.éusement de gale~ies, bouveaux à blocs, bouvea ux à 

recarrages, etc . 
cadres, 

ARMEMENTS COMPLETS 
BOIS SPECIAUX 

DE PUITS DE 
D'AUSTRALIE 

MINES 

ENTREPRISES EN TOUS PAYS - GRANDE PRATIQUE 

Nombreuses références : 
équipement de 

\ 50 puits à guidonnage BRIARD 
~ 17 puits à grande section 

Visites, Projets, Etudes et Devis sur demande. 


