*************************
*CENTRAAL WETTENREGISTER*
05 december 2013
*************************
====================================================================
AB 1997 no. GT 5

Intitulé

: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 53)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 1997 no. GT 5
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Enig artikel
De uitzondering, bedoeld in artikel 1, onder "arbeider", van de
Landsverordening ongevallenverzekering (AB 1996 no. GT 26), geldt ten
aanzien van de thuiswerkers die arbeiden met de hieronder in kolom I
aangewezen gevaarlijke stoffen en daartoe grotere hoeveelheden voorradig hebben, dan hieronder in kolom II zijn vermeld:
I
II
____________________________________________________________________
(in kilogrammen)
a. buskruit niet in patronen.................................. 1,00;
b. buskruit in patronen....................................... 1,00;
c. mengsels van een of meer salpetersoorten met
brandbare stoffen, zoals bijvoorbeeld aanwezig
zijn in vuurwerken; pikrinezuur; mengsels van
chroomzure of permangaanzure zouten met magnesiumaluminiumpoeder, zoals bijvoorbeeld worden gebezigd voor het voortbrengen van bliksem licht voor
fotografische doeleinden; mengsels van ammoniak,
kali- of natronsalpeter, permangaanzure of chroomzure zouten met nitroderivaten van een van de
koolwaterstoffen van de aromatische reeks of met
zwavel, pek, olie, paraffine, vet, lak of een andere brandbare maar niet ontplofbare stof.................. 2,00;
d. springgelatine, dynamiet en andere niet-vloeibare
mengsels van nitroglycerine en niet-ontplofbare
stoffen.................................................... 1,00;
e. kalium- en ammoniumpikraat, ontplofbare mengsels
van kaliumchloraat met andere stoffen, nitroglycerine, schietkatoen, collodiumwol en schiethout............ 0,050;
f. knalkwik, al of niet aanwezig in slagkwik of detonaorpijpjes of andere voorwerpen, indien niet in
hetzelfde vertrek aanwezig met een of meer van de
hiervoren genoemde ontplofbare stoffen ................... 0,010;
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g. knalkwik, al of niet aanwezig in slagkwik of detonatorpijpjes of andere voorwerpen, indien aanwezig
in hetzelfde vertrek met een of meer van de hierboven, in onderdelen a tot en met e genoemde, ontplofbare stoffen......................................... 0,0002;
h. vloeibaar acetyleen....................................... 0,010;
i. vloeibaar chloormethyl.................................... 0,100;
j. vloeistoffen die bij aanraking met een vlam onmiddellijk zelf vlam vatten en zich met water niet in
alle verhoudingen laten vermengen zoals zwavelether, collodium, azijnether, zwavelkoolstof, petroleumether, gasoline, benzine, nafta, ligroine,
petroleum met een vlampunt beneden 21° Celsius in
het toestel van Abel, benzol, toluol en andere
mengsels of bereidingen, waarin deze stoffen in
zodanige hoeveelheid voorkomen, dat het vlampunt
van die mengsels beneden 21° Celsius is in de
toestel van Abel........................................... 3,00;
k. acetone.................................................... 3,00;
l. wijngeest, spiritus of ethylalcohol, houtgeest of
methylalcohol en mengsels van deze stoffen onderling, zomede mengsels waarin die stoffen voorkomen, wanneer het gehalte vijf en zeventig
(75)volumepercenten alcohol te boven gaat ................ 2,500.
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