
AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

STATISTIEK EN MIJNCIJNS. 
AMBTELIJKE ONDERRICHTINGEN 

VERSTREKT GEDURENDE DE JAREN 1928 TOT 1940. 

Advies van den Mijnraad dd. 31 Mei 1928. 

31 August us 1928. 

Nr. ,, A/276 1 

1 !Pcr InspectC'l1 r Gencranl. 

Op 17. Juli ·jl., c~1 dcr 111 .. 4 A/ 2743, wcrd u een kopij gezou

d e n va n een advics , d oor den i\ lijnrnad, in zitting del. 31 M ei 

jl. , ui tgcbra cht, o, e r de manie.r.' waarop d e evcnredigc cyns, 
d oor d e couccss :choudc•rs der 111:J m·n aan de t" igcnaars , an d e 

opp (' r vlaktc n~ rschnld igd. bc r,.. kend '~o r~lt. 
Er wPrd mij g(·v raagd of h ct 11 ood 1g s de wijze· van vcrdee-

li ng, wPlke tot nu t oc ;ia11gc11 om c11 wPrd . le wijzige1J c11 in het 

,·er volg d<' ,·e rdecli ngswijzc , Wl'l ke dr Mij n ra ad a is de ccuig 

wette l: j ke aa nziet , aa n l1: ncmc11. 

rTe a nt\roCrd jg bevc•, l ige11d . 
B iJ«'e' 

0
]
0

a za l. ,·an a f dit j;iar, 1928, ( bewcrkingen ,.~u 1927\ 
b . . ' 

de bepa ling ,,,1 11 dt·n aa n de e1gl•naa rs van de oppcrvlak t~ ver-

sch uldiadl·ll cyJ is 111oete11 gcd aan wordcn op de wijze d oor d c t1 
0 

':'Il ; j 11 r r- ad <' a 11gcr11den · D ·' M ·uistcr , 

(g) 11. l lB Yl\J AN. 

N . U . _ J-fot a d vies va n den i\ lijn raad waarva n s p ra a k is 111 

deze11 o111ze11dbrÎt'f wcrcl gupublicccrd i n de " An nales d es Mi

nes de lfolgiqu e ·,,, 2dü aflcvcring van 1929, bl. 70'1. 
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Concessie bestaande uit deelen onderworpen aan den 
evenredigen cijns en uit deelen hiervan vrijgesteld . 

4 A/2329 
Den 17 N ovem ber 1928. 

H eer I nspecteur Generaaf, 

Jk heb uw schrijven - ur 208/9426 - del . 310ctober jl. ,waarbij 
<lat - ur 11.850/65.438 ~ dd. 25 derzelfde maand van den Heer 
Hoofdingenieur-Directeur van het 5° J\ lijnanondissement gevoegd 
was, wcl outvangen ; beide stnkken hebben betrekking op de 
bepaling vau den evenredigen c:jns verschuldigd , aan de eige
na~rs van de oppervlakte, door de mijnen en iwwnderhrid op de 
locpassing van de me' hodc :n het advies van den Mijnraad, dd . 

31 Mci l928, uileengezet. 
De 1 r. lfoofdingenieur-Directeur van het fi" J\ lijnarroudis~ 

semen t is van meening, dat , de :\Jijnraad voornoemd advies 

uitgebrach t hcbbcnd na onderzoek va.u ccn ideeal geval , name
lijk dat va n ecn onlan_gs toegestane . concessic, w?lke somm igc 
wi jzigingen hetlfl ondergq.an zondcr v~randcringcn aa n de bepa
lingen vau het las' kohier, dit. advies niet kan gevolgd worden, 
wan nccr hcL ou de concess:es betrcfL wel kc zcer omvormd we"rden 
door ce•sirn. samensmeltingen , uitbreid ingen et•z., dikwijls met 
vcrsrh :IJC'nde Jaslkohieren. 

Ta l slaving dezer zienswijze haall hij eenige gevallcn aan , 
waarop, uaar zij n mcen"ng, hcl door den Mijnraacl aangeraden 

sysl eem n'r'" kan loegep~st worden . 

Tc dien opzichte past het op te n!l'r ken dat., in voornoemd 

aclvirs, dl' :'l fijnraad in overweging genom en heefL : 

l 0 het. grval van een roncess:e. door meerdere op versch illcnde 

t.ijdstippcn bekomen of verworven dcelen gevorm cl , bet lastko
h icr van elk dezer ecn evenred igen cijns , le bctalen aan de eige-
1iaars van den boveng rond. vocrzien cle. heL van den cij ns kunnen
dc vcrschillend zijn voor de versch ill qnde dC'clcn. 
2" het gcval van ecn conce~si ~. door mecrderc, op verschillende 
l ijdstip_pen bekomen of verworven deelen , de oorspron keli jke 

ro11C'l <s1e verleencl gewcest zij ncle zon dcr dcel name van d en boven

g rond in de netlo-opbrengst , hctzij dat die concess:e verleencl 

I 
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Vall 1837, hctZiJ. daL zc bestond door het beko
wcrd v66r de wet 

daleercndc vau v66r 1810. 
mcu van r cchLen 

1• C:fl•rtl . . 
door een willckcur:ge cigcnaar Le trekken word t be-

De cij ns 
paald cloor de form ulc. 

s 
-- X 

T 

X == p X 

s 100 

b 
.,

11
gst vau de mij n ' is; S, de o pper vlak ;·c 

· p de uetLo-op te waann . . • 1, OfJ]Jervl kle van hc bes houwde c ige-
1 l el c"ncessie , s, ( c vnn c e 1e e " , 11 don cijns vas! aefleld door bct 

']' cl aanslagvoeu va b . 
dom en. ' e cl !te op bclwclk hcl beschouwde c 1gcn-
last c11.kohic r van ltet ge ce ' ' 

don~ gdegen . s. . cl. L hel last <'ll koh icr van clk gedeeel l e der 
l) f rmu le eerb•e ig 1 . ·t ezc O hl door de oppcrv akte-c1gc11aar.> u1 

. conccssie alsnicclc het rcc , 
d 1 hier verworven. 

boofcle van gczeg <O 

9° Ge/Jal : . verlecnd wcrd zondcr deelnanrn va n 
coi1ccss1e 

' Van neer een de ncLto-opbrcngsL, bch oudL de conccssle-· 
de oppervlakte aau .- ·stdliug . 111 geen geval zal or ten 

ht op dezo v1 J 
houclor bet r ec cl . , "a rs ci J" 11s op de net to-opbrcngsl 

de gron OJgcn•« . 
vcordcele van 1 cvcn wordcu. . ogcn ao 1 . . . 
dczer concess1e 111 de oorspronkcli jke conccss•e een u1t bre1-

I nd ion er dus aa 11 
· ·ed ·gcn c; jns ton voordeele van de 

·dt met oven' 
ding verleend woi .. 15 s1<Jcht op de opbrengst van de 

zal dcze c1J1 • . . 
g roudeigonaars, ,,01.dcn len voordcele van do bez1t-

' . eheven '' . . . . 
uitbrcidlllg Ulccteu g dczo wLbre·d mg; de eigenaar s op 

. idomm en op 
ters van de eiger . lion geen rccht hebben om er decl 

1. ï con cess1e zu 
de oorsp~onke 1J<e 
in te hobben. . d t in derl?"clijke geva llen, welk ook de 

H ie ru it. v19eit voot t ~ ' heL lasten kohier betreffende de uit-
1 wezen in d . . ) 

gebruikte termet . do neLto-opbren~st er 111'Jnen . men 
breicl iugcn ( X P· c. van b ·enast van de uitbatiug van de uit

de netlo-op t b 

alt ijcl en alleen t 
t er~taan · II fd" · l) " brcidi ug moe ·v - oorbeelden. welke de oo m gen•eu r- 1r ec-

D e ver scbi lleude v a ·ssement aanhaalt behooren allcn , 
i 50 Mijnap-011 i 

teur van bet , 
0 

door den Mijm aaçl bes.cho\nvde geval . 
beh alve het 100, toL het 2 
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Q ,·ereeukomst·g het hicrboven he r in nerd principe zijn de vol
gende op~o2singen aan te uemen : 

l° ( "0111·1' xxie " A JIJ1a11111fe-f!m1 .<11rt , ]loi.< du ](11i 'i· t Fou fl'-
11elfen, 

a) De cigenaars op de u itbreidiug van 1 A ugustus 1922, 

hoeven geen cijns te ontvangen, daar er in dcze uitbreiding geen 
kole n werden gewounen. 

b) V oor de concessie van 29 ,Juli 1841, h ocveu de e igenaars 

van den _bovc~grond een cijns, vastgesf e~d op de net to-opbren gst 
van de u1 t bat1ng dezer concess:e te ontvaugen. 

2" ('011if.~8ie" .r orrl d e ()ifl.IJ " · 

a) Con cess;e vau 2ï l\1 aart 1848. G'cen koleuwiuni ng, dus 
geen c ijus aan de grondeigcnaars. 

b) Concessie van 5 F ebruari 184-2. De aan de cig~naars ver
schuldigdc ci jns moet volgc11s de uetto-opbi·cngst vau de ·uitba

ti ng van d EJze concess · e vastgc3b.:fd worden. 

3'' ( '<JJU'f·'·'ie cc ]\" o;;l " . 

. ne· îs klaarblijkel ijk de zicnswiJze uiteengczet in m:jn schrij 
vcn van del. 19 Scp tember 1928, 11 r 4/2 .785, fHl ll dhr. Tn spectem 
Ge11ernl der :\ lijnen L ibollc wclkc moct gcvolgd worden . . 

'1 '' ('0 11 rt:s.,il' cc ()1111/fre " · 

Geen c·; jns is verschul'd igd aa 11 ùc cig<'naa rs op de de n 2ll 
24 Maart 1818, gehandh aafde conccss1c daar oncler rlit g ronclgc· 
bied geen kolc·n werdcn gew-01111011 . -

5" ( 'ouccssÎl' " Poirier ,,_ 

De cijns ;s slcehts ve rschuldigd aan de cigcnâar . . s van gronden 
op de c::ncess1e, welke het voonverp van het besluil del 12 . . F c-
bruan 1848 u itmaakl; hij m oet berek cnd wordc 11 l . op cc netto-
opbrcngst van deze c- 11cess1c, er mccL aeen rekp11; l cl b · 11 g go 1ou en 
wc rdrn 1mt. de oppervlaklc vau de de n 12 )Ici 1858 h 
h f l 

. gc a ncl-
aa t (' C'O llCl!~S ·C . 

6" ('11111·1xxir· " JJonbil'J" " · • 
Er moet gecn rek eu iug gehouclen worden met de 11 tt 

brengsl vau b et afgestaan gedeelt o vau ecn in cla' o 2 N . c o~op-
1vosc, Jaar 

.1 ............................ ~-

1 
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XIV gehandhaafde conce2sie, noch van de oppervlakte van d e 

gehandhaafde concessie. 
De c' jns te betalen aao de eigenaars van den bovengrond vau. 

de oorspronkeli j ke concessie (K. B. van 14 Februari 1844) en 
· van. de drie uitbreidingen (9 Jau uari 1865, 28 Maart 1895 en • · 

8 April 1923 ,) zal door de formule : 

s T 

X p X -- X 

s 100 

betaald worden, waarin P de net to-opbrengst van de. ui t bat=ng 

der CC:n cessie en der dr:e u itbreidingen is en S , de totale opper

vlakte · vàn deze concessie en u' tbreidingen. 
D oze _handelwijze eerbiedigt · het best bet principe vastgelegd 

in bet adv:es van den Mijnraad. ' 
Er valt op te merken dat 1,5 p. o. van 84,37 fr. niet gelijk 15 

aa~ 12,17 fr. 

7° Co11 ces-~ie ''. P etit 'l'ry , ']'rois Sillons, 8aint,e-1lf arie, Défon 

cement et Petit H·ouilleur R é1uiis "· 
Geen cijns is er verechuldigcl voor de eigendommen op de u it

brc:ding van 29 Juli 1841, d aar er onder dit gehied g~en kolen 

wcrden gewonnen. Daar de lastenkoh;ers van de drie geband

h afde concessies en van de uitb1·eiding van 1913 geen aan de 
n etto-opbrengst evenredigen c:jns voorzien ten vcordeele van de 
grondeigenaars, beeft de kolenmijn uit clien hoofde niets te be-

talen. 

8". Concessie " Raton Sainte Cathéri11e "· 

Zelfde oplossing ais in voorgaand geval. Er is niets verschul-

' digd aan de eigenaars van gronden op de uitbreiding van 21 D e

cember 1852, daar er gcen kolen in deze coucessie gewonnen 
werden. Zooals gezegd moet « netto-opbrengst ». verstaan worden 

a is zijnde de " net to--0pbrengst van de uitbating der concess'.e "· 

9• Concessie " Carabi11ier-P~11 t-de-J,01ip "· 

Zelfde oplossing ais in de twee voorga :inde gevallen . 

10• C01;cessie cc Bo11ne-Espfra11 ce "· 

flet geval dezer concessie is niet klaar uiteengezet. 
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Uit de 2" alinéa schijnt voort te spruilen qat van het gedeelte, 
dat den 11 April 1885, verworven werd vau een naburige couces
sie d ateerende van 30 i\Iei 1827, het lastenkohier 2 aanslagvoeten 
voor den evenred:gen cijns aan de grondeigenaars voorzi.et : 

1 p. c. v.por de kolenwinuing in de lagen « Cinq Paumes ''. • "· ~e
tit Engin ,, en " Aux Français », en 2 p. c. voor de mtbatmg 
der a.ndere lagen. wat beteekent dan de zin « Alleen deze laatste 
oppcr vlakte wordt voor het oogen bl:k uitgebaat en , wat m,eer is, 

in de aan c:j ns onderworpen l agen » 1. 
Quid nopens den cijns wat de bandhaving met uitbreiding ver

leend bij K.B. dd. 3 November 1841 bet reft1. 

11'" ( 'rmce.•sÎI' ·u Terguée-rl iu:.rw-l'resle.~ ». 

Indien het waa1: is, dat geen kolen gewonueu werden in " de 
twee uitbre:d ingen » (wat niet uitdrukkelijk gezegd \vordt) is 
cr geen met de netto-opbrengst even redige cijns aan de grond
eigenaars verschuldigd. 

J 2° Concr-.•NÏe « ri i.serui-Oiy11iei; » . 

Er bestaat redeu toe het las teukoh:cr van elke uitbreiding te 

cerbied igen , m .a. w. aan de eigeflaars van den grond op elke nit
breiding een evenredigen cijns te betalc11 bcrckencl volgens de 
netlo-opbrongst van de uitba~ing van de beschouwde ui l breid :ng. 

De vrijstell ing voor het oorspronkelijk grondgebied blijft ver 
worven . 

ln 011derhavig geval is er d us slechts evcm cdigc c'jn s versch u l
digcl voor de eigeudommen op de ui tbrcicli1!g van l 92·1, cijns 
volgens de nett.o-opbrengst van de u itbal'. ng van cleze uitbreiding 
bepaald. 

Hel is wel verstaau, zooals de Mij nraacl het hceft. latcn opmer
ken , dai deze oplossingen gegeYen worden ·onder voorbehoud van 
de bcoordeeling der rech tbankcn die, ingeval van een burgerl ijk 
geding, bevoeg-d zi jn n aar lu:d van art.ikel 92 van de grondwet. 

Voor den Miniot.er 
De Directeur-Generaal der Mijnen , .. 

J. LEBACQZ. 

AYBTEJ,JJKE BESCf!_EIDEN !19 1 

bestaande uit deelen onderworpen .. aan den 
Concessie ld 

Cl·1·ns en uit deelen hiervan vn1geste . evenredigen 

Den 13 December ·1928. 

4A/2361 

Heer Inspecteur-G eneraal, 

r 9/226 betreffeude de be-.· van 8 dezer -n - , 
Ik beb uw schnJVell . . . door de mijuconcessieho11ders 

d evenred1gen c.p1s, 
paliug van eu dh - vengrond verschuldigd, outvangen. 

. ~V~ e 0 . 
aau de e1genaa . een concessic .welke versche1denc . . 1 et geval voo1 van • .. 

U legt m13 l f meerdere vrijgesteld ZIJll van den 
t waarvan een o . - . 1 

deelen omva > • t op welke wijze 11 111 dit geva .. en u vi aaa 1ne evenredigen c13ns, ,, , 

Jnoet handelen . J ve1·schilt de 
1 t heeft laten opmer œn, 

cl i\ li3· n raad ie • 
Zooals e 1 t evenredigen cijns beheer sch t van . . lke de dee en me 

wotgcvrn<g, wc : . vrijgestelde deelen beheerscht. 
Jk de van dezen c,Jl1S 

deze,we e , . 1 -d cremaakt lusscheu deze deeleu. 
. t dus een Ot! CtClSC !Cl ,, • . . 

Er d1en . • d tt -opbrnngst welkc verwezenlijkt. h tt111 a van e ne o • 
Voor de se a o d . cessie waarvoor geen aanslag van d dcolon et con 

werd onder e . . kunt u bij gebrek aan bet.eœ gcgo-
. .J. 118 \"Oût"Z!el1 !S, • . . ·cl J 

evenrcd1gen Cl . 1 · ist der llllJD ucmen en ze veI ee en 
b. : do globa e wn .. 

vens, ais c1s.s 1 .. H voortbreugstcn ondcr de. van CIJllS 
cl verwezcn IJ ' e 

naar r a Lo van c . . . . ds en van de totale vcortbrengst. der 
. . t elde deelcn eenc1 ztJ vnJges 

miju andcrzijds. l ft betrekking op be( 
. de uetto-opbrengst 1ee . 

R t over ge van d 1 t e e ,. . . zal d us terugslaan op de ee en me evcn r -
overige de r n ll jll en , 

digen cij ns. ver-chuldiad aan de cigenaars van 
. l den CIJ nS, u b 

De bepal1ng vai . . cl voor het ovcrige va n de cl z·il gedaan Vior. eu , 
den b~vcngron , ' . . cl t weten : de gem iddclcle , per 

. . den i\ ftp1raa , c . 
<"oncess1e . cloo1 . . . t berekeuen , zonder or z1cb om te 

n l1Jlde w ins f · l 
bectaar vcrweze . . erken ui tgevoerd werden o n ie 

f cr wrnn ngsw l b 
bekommercn ° · d . rekeu ing te houden met 1un e-

cl 1 en zon ei . 
in dit of d_at ee ' t de . edeeltoli jke wiust' die er w u u1t kun -
langkrijkhe1d of me g dere woorden de formule toepassen . 

·t met an nen voorlspru1 011 ' 



1 

592 ANNALEN DER MJJNEN VAN BELGI Ë 

s T 
X p X -- X 

s 100 

Indieu de toepassing van dezen regel niet van aard zou zijn 
tot bclangrijke wijzigingen aan de r eeds opgemaakte tabellen 
te leiden, zou er reden toe bestaan dcze nog niet ~e wijzigen en 
gezegden regel .slech ts van af het volgende jaar toc te passen . 

Voor den Minister , 
De Directeur-Generaal van het i\Jijnwezeu, 

(g) J . LEBACQZ. 

Kolen der miin verkocht vermengd met gekochte kolen. 

Den 22 April 1930. 
15/1975 

Heer H oofdingenieur, 

De circulaire dd . 3 April 1914 duidt tle wijze aau, waarop 
de winst moet berekend worden , vatbaa r voor do11 cij ns Len voor
deele vau de eigenaars van den bovcngrond, iu hct gcYal va n een 

f 
deel der voortbrengEelen verkoch t wordt vermcugd met nict in 
deze mijn gewounen kolen. 

In dergel ijk geval moet, volgens de ci rculaire, de koopprijs 
der gekoch le kolen, voor eeu gclij ke sem , afgetrokkcu worden 
vau de totale uitgaven. 

Dez.e dubbele aftrekking wijzigt dus de winst niet. 

Een provinc:ale schattingscomm issie hecft onlangs de z66 voor 
een kolenmijn vastgestelde winst gewijzigd. 

Ten gevolge van een onderzoek dczer Investie, onder zoek gemo
tiveerd door beschouwingen door gezegde comm · ssic geuit, heb 
ik besloten bovenaangehaald voorscbrift Le wijzigen. 

Wanneer de kolenmijn een belangrijke mengiuricht.:ng bezit , 
welke het voorwerp ui tmaakt van ecn afzonderl ijke comptabili
teit en waarnan norrnaal door de mijn gewonnen kolen , tezelfder 
t ijd ais vreemde geleverd worden, bestaat er reden toe deze 

.. 

AMBTELIJKE BESOHEIDEN 
' :>93 

t d miJ"n in betrekking staande fabriek aan 
inrichtiug ais een me e 

te zien. · k . l t eba 
d d . de miju gewonnen ·o en moe g -De waarde van e oor . : h 

. d .·· tegen denwelken ze aan de mengJnr.c -
~eerd worden op en P11l 5 . li 
- ·d N ochtaus eveuals JU a l de geva en van 
ting geleverd wo1 en. ' . k t 

. . · betrekking staande fabne en , pas 
1 ing aan met de rnl]Il in , 
ever k ' d t deze j)rijs wer kelijk deze weze, waar te-
het er over te wa en, a 

. d l del zouden verkoch t wordeu. 
· de kolen m on iau ' · · 

gen . 1 ele u itgave e:gen aan de mengm-. · d er geen en { 
AuderzlJ s mag . d "tgaven betrekkiug hebbende op de 

. h . rl·omen m e u1 ' . 
n e tmg voo ' . . d lgcmeene oukosben moeten het voor-
uitbating der 1111)11 en e ~ 

erdeeEng u1tmaken . 
werp van een ~ . d t de belastbare winst bekomeu wordt 

H . ·t vloe1t voo1 t , a h d 
1eru1 . h t heel de wiust, door de besc ouw e 

de wm-st van e ge ' r 
door, van . fzonderlijk · bedr:jf beschouwd gegeven , a 
menginrichtmg als a 

te t r ekken. 

De 

. V oor den Minister, 
Directeur-Generaal van het i\Jijuwozeu, 

(g) J. LEBACQZ. 

kd n en loonen der arbeiders in. d e ,kolen -
A tal wer a ge k d an · k ning van aanneme rs wer en . 

mijnen voor re e 

Den 5 Maart 1931. 

N' 15/2058 

·Heer H oofd ;ngenieur, 

1 · d betreffeude de 
nll.J. . ouderric itingcu gevra~g 

E worden kd 'r . d 1 t istieken van bet aantal wer agen 
h \·omst 1Il e s a ' 

t usse ~11 ' ' d ar be'ders voôr rekeuing Yan aannemers rn 
en · van de Jooneu er < • 

1 11 ÎJ
0 Uell werkend. · · d t 

de ko.e111 t he1·1·nnerou voor zoover het nood!g is , a 
b d eeF 1u e • 

Ik be c cl 
11 

deze \oonen moeten begrepeu wor-
t. lien werk agen e .. 

deze aau1a ·kdagen en iu de loonen der rn1p1en. La\\en wer .. 
den ;u de aan ·l uiLvoeren welke de .e:genli]ke ont-

11ers we1 <en . ' 
indien de aanne1 inzonderheid het delven . van schachte11 en 
gi nuing aanbelangen , 

galeri jen . 
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Daarentegen moeten deze aantallen werkdagen en deze loonen 
uit de stat"stie~en uitgesloten worden, zooals het de circulaire 
van 3 April 1914 voorschri jft, wanneer het aanncme1~s betreft 
welke gebouweu optrekken, machines montec1:en, enz... ' 

Dit, voorsch rift moet gevolgd worclen in al de statist:ekeu vau 
de Administrat ie van het l\J ijnwezen , tenzij cr andere onder
rich t: ngen in een bijzonder geval zou den gegevon worden. 
.. In het bijzonder moe+en iu het bullo(,in van den jaarl :jkschen 

CIJ ll s de aa ntallen werkdagen en de )ooncn van de arbciclers der 
aannemers, mijnarbeid ver richtend, begrepen worden in de 
c.i~fers van tabel 11. De loonen dezer arbeiders moeten insge
hJkS begrepen worden in post 1 van tabel 5 en evcnlucel in de 
eerstc kolom van tabel 6. 

. . ' 
Anderzijds zullen de loonen van de ar be:dc1:s der aannemers 

welk~ uitsluitend ander als mij 1~~erk verrichtcn, begrepeu blij~ 
ven m de g lobale som door de m1J n aan deze aannemcrs bctaalcl 
som , we!Jrn zal geboekt worden op post 4 van tabel 5. ' 

Namens den Minister, 
De Di recleur-Generaa l van het l\rijnwezeu , 

(g) J. LEBACQZ. 

G eclasse erde en gewa sschen kolen. 

N" 15/2076 
Den 13 Mei 1931. 

H eer Hoofdingenieur , 

Na uw advies, alsmede dat van uw collega.'s der andere arron

d:ssementen, ingewonnen te hebben, heb ik onderzocht of er 
reden toe bestond de rubriek " Netto-voorl brengst gecl~sseerde 
en gewasschen kolen » voortkornend op tabcl n r2 van den jaar

lijkschen cijns, nader te bcpale11' of te wijzigen. 
Uit dit onderzoek bl ijkt, clat heden ten dage bijna al de 

kolen aan cen mechanische voorbcreiding worden ondcrwor pen 
met het doel cr de handelswaardc van te vcrmecrdere~ ind;en 
men den term « mechan ii;che voorbereiding » in den b:·eedsten 
zi n verstaat. 

In de bcschouwde orde van ge<lachlc11 1s de bcpal iug, welke 

. , 

.. l • 
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met het oog op de sta.tistiek , met het meeste ' uut gedaan wordt, . 
dcze van de voortbrengst welke mechanische bewerkingen onder
gaan heeft met hot, doel de, niet brandbare bestauddeelen te 

• verwijderen , m.a.w. het aschgebalte van de koleu te verminderen 
· Dit deel van . de ueLto-voorbrengst is het deel, dat uit koleri 
bestaat, welke men gewoonlijk " gewa.:;schen kolen ,, noemt . 
m .a". w. kolen welke door wasch toestelleu met water gegaan z:ju 
of . door " d roge ,, toestellen. met ecn g~lijkaardig resultaat . 

I k ver wek er u om, op de cijnGbu!Jet ins, beschouwde rubrek 
te willen wijzigen en ze in ·het vcrvolg als volgt te noemen : 
" Net to-voortbrengst gewa.sschen kolen » aan cleze terp1en booger-

gezegde beteekenis hech tend. . 
Het betaamt d us in deze rubriek niet te begrijpen , niet alleen 

de " natuurlij1œ ,, schacbtkol~n en de ougewasschen fijnkolen 
maar o·ok de kolen welke gecn enkele t rieerbewerk:ng ( classee
ring volgens di~ten of calibreering) , breking of zu ivering, door 
het uitrapen met de band van steenen, ondergaan hebben, zelfs 
indien hun zuiverheidsgraad toelaat ze met g

0

ewassche_n kolen 

gelijk te stellen. . 
Schlamms, alhoewel zc door waschtoestelleu gegaan zi jn , zul-

1en n:et bij de gewasschen kolen geteld worden, omdat ze van een 

minderwaardige. kwal iteit. zijn . 
Halfgewasscben en sa1nengestelde koleu zullen maar naar rato 

vau het ged~elte gewasschen koleu, dat zij b!lvatten, gerekend 

wordcn . 
Het betaamt dat de toepassing van deze onderricht ingen het 

opmaken der bulletins of voorbere:dende staten voor den cijns 

van 1930 u iet vertraagt. 
I k \ferzcek er u om, uitzonderli jk voor dit jaar, dcze bulle-

tins op te zenden,, zelfs indien ze niet overeenkome~ met wa,t 
voorafgaa.t, maar mij , v66r l J ul i, een bijzondere ta.bel, gevende, 
voor de verschillende kolenmijnen van uw arrondissement, de 
voortbrengst gewassche'U koleu zooals hierboven bepaald , te Iateu 

geworden. Voor den M inister, 
De Dirccteur-Geueraal van het Nfijnwezcn, 

(g) J. L EBACQZ. 
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Gewasschen kolen. 

Den 30 l\Iei 1931. 
N r 15/2078 

H eer Hoofdingenieur 

Bij circulaire 0 r 15/2076 'dd 13 . 
gegeven wat de interpreta't:e b t . fMe1, werden ouderr:chtingen 

tb 
. e l e t vau de b . 

voor rengst gewasschen k l . r u riek " N etto- . 
b 11 . o en " wclke in h t 

u etm van den jaar l.jkschen ci-~ e vcrvolg in ·het 
In deze circula.ire wordtJ d _s moet voorkomen. 

~ gezeg dat de hl 
gewasschen · kolen moete d ' sc amms niet b iJ. de 

I 
0 w-0r en gerel·end 

ndien echter de œhlamm f d ' · s o e gemengd 1 l 
aan een wasch bewerk:ng . 1 e <a en op hun be .r 

d 
. worc en onder w . . u1 

e door d:e bewerking herwôn k l 
01 

peu • 
1
s het klaar <la t nen ·o en b . cl ' 

moeten begrepen worden . ·J e gcwasscheu kolen 

Na mens den l\I" . 
V oor den D · m 1ster 

irectei..r-Generaal van h , . . 
De H oofd.ng·enieur-ff . et l\liJ nwezen , 

. 1 ecLeur der i\I .. 
(g) G. RAVEN. r lJncn . 

Bedrijfsdagen . 

N' 15 2169 
Den 3 A ugùstus 1932. 

H eer H oofdinaen ieu1· 
0 ' 

Ik ben verzoch t gewees' 1 . . . L om ( c WIJ Ze 
wat de door de werkst ::i k;ng l >i aa 11 le geven waarop ,voor 

g
ctal b .J • "f d ge e.sterdc ko 1 .. eu-l'!J s ac-en der 111 • d J . 0 1111Jnen betre. ft het <> aan uli d: , 

De onder richt"ngen aanga d . en t. te wordcn gerckend. 
an e de ·I'. 

lcn daf « voor ieder e mijn h t Jaai 1Jksche sla t istiek bepa-
d • . ' e ge ta 1 bed ... f cl e · om ·s van aile dage llJ s agen van het J·aa 1· 
. 11 waarop · 
111 beclri jf is geweest " · minstens een der schacht::n 

A::in deze ouderricht"ngen werd 1 .. sch reven : elkc kaleuclerd a L1 Jd den volgendeu zin toege 
ag waarop kooll h b -

hoc k lcin het getal dezer werkl ieden ool:o11wers .e ben gewerk t, 
dag beschouwd . zi j , wmdt ais bed rijfs-

• 
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D aar uit volgt dat, iu de jaarli jksche statist iek; het getal der 
in het geheel door de koolhouwer s geleverde diensten gelijk is 
aan het getal der op de bedrijfsdagen door de koo~ouwers gele-

ver de diensten. 
Oro klaarheids- en gel ijkvorm.igheidsr~denen , dienen dez rege-

len ook in de maandel ijksche statist :ek te worden waargenomen . 
Gelief , Heer Hoofdingenieur, te willen wrgen voor de toepas-· 

sing dezer regelen in het bijzonder op d~ stat:st iek voor de laatst 

afgeloopen maand . V oor den Minister , 

De D irecteur-Gener aal van het Mijnwezen , 
(g) J . L EBACQZ. 

Bijzondere uitgaven en ontvangsteri gedurende een s taking. 

-
Den 5 Mei 1933. 

w. 15/2232. 

H eer Hoofdingcnieur, 

E r werden mij onderrichtingen gevraagd omtrent het inlas

schen in den staat der vaste be~ asting, van zeker e, door de steen
. gedaue inkomsten en uitgaven, .gedurende de laatste 

koolm:jnen 
werkstaking. . t ukoohniJ"nen hebben toelagen on tvangen van cen 

Somm1 ge s ee . . . t het oog op eenc eventueele werkstaking, ge-. 
fonds dat z1J , me . . . D biJ" d ragen der steenkool m1Jnen aan dit fou da 
stich t hadden . e . . . 1 . . . . d vorige Jar en n .et a.anz1en a s mtgaven die 

·d zeer geg1 on ' . . . wer en ,_ dd met de ex..rloitatie der m1Jnen. D e toelagen 
betrekkin" ha en · · · · · <> f d u de steenkooln11Jnen d1enèn met aanz1en 

·rneld ·on s aa van vel l inkomsten noch hetgeen op hetzelfde zou 
te wor den noch as . 

. ais afkorti ng op de mtgaven . . 
m tkoroen. ' t" . d de r werks t aking beta.alde loouen en het 

D 
edurende den 1J "L 

6 
g . . . natuurlijk in de u1ugaven opgegeven . 

d 
br uik d1e11en . . ge anc ver d of d"ar mede dienei;_i te worden geliJk 

·· evr aag " E r werd mlJ g . ne uitgaven do01' de mijnen geduren-
. bu1te11gewoo gesteld somrruge . d ooals de onkosten a.an de mijnen 

1 
· ge aan z · 

de de wer kst a o ng ' 
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veroorzaakt voor het onderhoud der troepen me de handbaving-· 
van bet orde belast. 

Bij stellig bewezen ge:7allen van onderhoudskosten der troepen, 
met de bescherming der mijnen belast, mag men de zienswijze 
aannemen dat bet gaat over uitgaven die gelijk te stellen zijn 
_met verzekeringspremien en toezichtkosten der inrichtingen en
bijgevolg· de opna� er van toelaten onder de rubriek der ver
scheiden ontkosten. 

Indien bij bet nazicbt .der belastingstaten, er audere, gedu
rende de werkstaking gedane buitengewone uitgaven voorkome�. 
zult U Heer Hoofdingen:eur zoow.el mogelijk, voorgaande a-an
merking in acht nenien om er de oplossing aan te geven. bij 
vergelijking, en in geval van moeilijkbedcn mij er over raad
plegen. 

. N amens den Minister, 
Voor den Directeur-G'encraal van bet Mijuwezen, 

De Hoofd:ngenieur-Directeur der i\Iijnen, 
(g) G. RAVEN.

Vergoeding voor het behoud der loonen. 

Don 26 April 1935. 
Nr 15/2436 

H er Hoofdingenieur, 

De kolenmijnuitbaters hebben van den Staat eeu •o"l t · "'age on _
vangen om hen toe te laten de vermindering van 5 p · ,. t · c. n1ec oe
te passen op de loonen der mijnwerk rs, v rmindering w�lke zij
zinnens war n toe te passen van af 16 cptcmber 1933. 

Er werd mij gevraa�d o� de toekenning van deze toelage de
netto�opbrengst der mtbatmg, als b paald door bet koninklijk
beslmt dd. 20 i\faart 1934, voor het dienstjaa,r 1934 moet bein
vloeden met audere w.oorden, of de eig naans v,1,11 den boveugroucl
recht J1ebben (ten laste van de mijnen waarvan de rel· •r1· . . . ' mg met
born shut), op een vermeerderrng van ·den c:J·us uit l fd . 

100 e van 
die toelage. 

r 
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Ik beb deze vraag a.an den Mijnraad voorgelegd. Deze heeft te 
dezen opzichte een bevestigen:d advies gegeven, bij hetwelk ik 
mij heb aangesloten. 

De bescbouwcle toelage moet niet vau de uitgaven afgetrokken 
warden ruaar uitdrukkelijk bij de ontvangsten geboekt in de 
aangifte van den uitbater. 

In het bulletin van de jaarlijksche stat:stiek, gelieve u ze, 
klaarheidshalve, te laten voorkornen · enkel op tabel 8 (Uitslag 
der bewerkingen) onder eeu afzonderlijken post. De winst of 
bet verlies zaI· gegeven warden do01: bet verschil tusschen de 
voortgebrachte wa.a.rd vermecrderd met de toelage eenerzijds en 
de uitga.ven ander�ijds. 

Namens den lVI.inister, 
D Hoofcl:ng nieur-Directeur der Mijnen, 

(g) G. RA VEN.

Vergoeding voor het behoud der loonen. 

Toekenning uit hoofde van de opbrengst van de taksen op 

de ingevoerde kolen. 

Den 17 Juni 1935. 
Nr 15/2461 

Heer Hoofdiugenieur, 

Naar aanleiding va11 uw schrijv n dd. 14 dezer nr 35.067/1347, 
. heh ik de eer t r kennis t brengeu dat de gedmende bet 

dien�tjaar 1934, door do kolenmijn n ontvangen sommen, a.ls 

tegemoetkoming voor bet b houden ler loonen eenerzijds, als toe
lage op bet produkt de taksen op d� ingevoerde kolen anderzijds,

in de verklaring van den ontginner niet dienen afgetrokken van
le uitgavcn, maar uitclrukkelijk bij cl inkomtei:i iugescbrev n.

Voor moer cluid lijkheid gelieve op het bulletin der jaarlijks

che stat:stiek de twee somm n in twee afzonderlijke vakkeu, uit

sluitend in tabel 8 ( itslag d r verrichtiugen) op te nem n. De

winst of bet· verlies zal voortkorn n nit het verschil tusschen de
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voortgebr a.chte waarde, met deze twee sommen verhoogd, eener
zijds en de u:tgaven anderzijds. 

Namens den M.iuister , 
Voor den Directeur-Generaal van het Mijnwezen, 

De Hoofd:ngenieur-D:r ecteur der Mijnen, 
(g) H. ANCIAUX. 

Gedeeltelijke terugbetalixig van werckelijk voor de utibaing 
uitgegeven sommen. 

Den 9 Juli 1935. 

w 15/2466 

H eer Hoofdingenieür, 

H et ·komt voor dat de ontginner van steenkoolmij11e11 zich 
een deel der sommen die werkeLjk voor de exploitatie werden uit
gegeven ziet terugbetalen. Dit is nameFjk he t geval wanuer een te 
yeel geinde som door de ~dmin:stratie der Belastingen wordt 
weergegeven of wanneer er èen teruggaaf worclt geclaan cloor 
een organisme waarbij de mijn _is aangesloten, zooals een gemeen
scbappelijlrn vl'rzelteringskas tegen werkongevallen. 

De H. Jnspec: eur-Generaal wijst mij er op clat bij geva] cJat· 
cleze tcruggaf gescb'edt nadat de zuivere opbrengst van cen 

a ·enstj aar opgemaakt is geweest, zekere H oofdingenieurs-Direc
teurs zich niet gemachtigcl achten ze Lot vermiudering te bren

gen van de er me~e over eenstemmende onkosten van diL° der 
opvolgencl'tl d "enstj aren, gedurende hetwelk de teruggaa f wordt 

gedaan. Deze Arrondisrementsdirecteur.> steunen zich op het prin

cipe <la t cen bestanddee] eigen aau een d'.enstjaar geen inv loed 
mag u itoefenen op de zuivere opbrengst van ecn ander jaar. 

Ik heb de eer U te laten wcten <lat ik nochta ns. beslist heb 
<lat zulke aftrek cl ient t~ worclen gcclaan om een juiste slotsom 
te bereiken ten mins te voor het gebecl van een t ijd perk van 
vcrscheidene jaren. . 

Ind:en het terugbetaalde bedrag het bcdrag over schrijdt van 
de onkosten waarvan het moet worden afgetxokken zal he t over-

.. 

·-
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schot tot vennindering worden aangewend van de diverse on

kosten . 
U itaezonderd dit klaar bepaald geval , blijft het principe . 

b 

waa.raan wordt her innerd s teeds in voege. 
Er weî·d nochtans door den H. Inspecteur-Generaal vastge

steld <lat deze regel niet overal wordt nagekomen vooi- wat de 
aaudeelen betreft der beheerders.Het meeste deel der steankool

mijuen brengen deze aandeelen in rekening in de winstve~·deeling 
en n iet in de onkosten en cloen er de s torting van in den loop 
van .het volg.end dieustjaar. Het blijft niettemiu waar <lat 

indien deze aan deelen ais fabrieksprijs in de boekhouding der 
steenkoolmijnen , werclen ingebi:acht , zij :n de onkosten zouden 
worden ingeschreven van het dienstjaar ~aarop zij betrekking 
hebbeu. Ik verzoek U voor zooveel noodig is, volgens deze laatste 
wijze te werk te gaan . 

N amens den Minister : 
V oor den Directeur-Generaal van het :Mijnwezen , 

(g) G. RAVEN. 

Uitgaven. voor g ereedschap. 
Uitgaven voor eers ten aanleg. 

Loonen. van. arbeiders der mijn herste lli.ngswerken 
mijnschade uitvo~rend. 

van 

D en IO April 1936. 
w 15/2510 

Heer Hoofdingenieur , 

De belangr:jkheid der uitgaven geclaan door de kolenmijnen 
voor het aanwerven van gereedscha p, deed de noodzakelijkheicl 

h k n een aanvullende rub.riek in te lasschen in de tabel 5 er enne . . .. 
cl Ool·bereidenden staat vau de stat1st1ek en het m1Jnrecht. van en v 

D bl·'ek za,l nr 4 dragen en tabel 5 zal als volgt opgestelcl eze ru -
worden : 
Tnbel fj : I ndeeli11g d er uitgnuen. 

1 o Bruto Joonen der arbeiclers . 
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2° Uitgaven tcen voordeele van de .arbeiders (met onderverdee
ling) 

3° V erbruik (met onderverdeeEng). 
4° A ankoop van meubelim , materieel, gereedschap, lampen, 

paarden, enz .. 
5° Aankoop van machines, aaukoop var1 grondell ; opricbting 

v~11 gebouwen; aanleg Vl!-11 spoorbanen , enz .. 
6° Belastiugen, cijnze~ · en aanslagen betreffende de, mij n .• aan 

Staàt, Provinc:e en Gemeenten uitbet~ald. 

7° H erstelliugen en vergoedingen voor mijnschade. 
8° Aallerlei ander e uitgaven (wedden en tan tièmes inbe

grepen). 

Ht>t in rubriek nr ·4 beoogtle materieel l:>evat de foe!:lte llen die 
niet aan den g rond bevestigd zijn eu die getin voldoeude waarde 
en duur bebben om in bet vastgelegd actief begrepen te zijn, 
ten verschille van de stoomketels, machines en motors waarvan de 
prÏJS onder rubriek 5 d:ent opgenomen. 

V oor betgeen de uitgaven voor eersten aauleg bet reft, werd 
vastgesteld <lat de arrondissementsdiensten de onderverdeeling 
111 tabel 6 gewoonlijk verder drijven dan bepaald in don omzen
brief dd. 3 April 1914 . 

Ik heb bevondei;i dat het mittig w u zijn m de hie romtreut 
gevolgde doonswijze gelijkbe~d te ?oen heer scben en ik verzoek 

U diensvolgens in voornoemde tabel de volgcnde indeeling 
en n ummcring aan te nemen . 

Tab el nr 0 :Uitgaven voor f'Crs ten aanlPg. 

1° Afdiepcn van scbachten. 

2° Tot stand brengen van nieuwé verdiepingen , bouwen vau 
laadplaatsen, stallingen , machinekamers. 

3° Aankoop van terreinen . 

4° Opr icnten van gebouwen , u :tgenomcn deze bestemd voor 
electrische centralen eu ondei·stations, alsmede 
zevcrijen eu wa.sscberijen . 

5o Aankoop _van stoomketels, machines, mot.or s, uitgeuomen 
deze_ die bestemd zijn voor electrische cen~ralen eu onder 
stations, alsmede voor zeverijen en wasscherijen. 

··r 

'1 
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60 Oprichting en grondige wijzigingen van ~lectriscbe centra
len en onderstations. . 

70 Opricbting en grondige wijzingen van zeverijen en wasscbe

. rijen. 
so Inricb ting van spoelend of blazend aanvullen. 
go V erkeerswegen vervoer en t ractiematerieel. 

ioo Opzoekü1gsbori,ngen iu het. concessieveld. 
11• Andere uitgaven voor eer sten aanleg. 

In dit Jaatst~ vak vinden uitgaven plaats a1s die voor de eerste 
uit rusting inzake van meubelen, materieel, paarden, enz., van 

een nieuwen bedrijfszetel. 

Daa1·bij is te verstaan dat de bernieuw:n gsonkosten voor dez':! 
soor t uitgaven niet mogeu opgenomen worden ais kosten voor 

eersten aanleg · 
Voor ieder der hierboveu vermelde vakken, worden ~n tabel 6 

de uitgaven onderverdeeld, in loonen uitbetaald aan de arbeider1< 

. der mijn en in andere uitgaven. 
B~j de loonen uitbetaald aan de arbeiders der mijn moeten de " 

loonen gevoegd worden die door ondernemers uitbeta.ald worde~ 
aan bunne arbeiders voor zoover deze eigenlijk mifnwerk u itoe
feuen, maar geen loonen door ondernemers uitbetaald aan hunn~ 
arbeiders die werkzaam zijn op aannemingen die met mijnwer k 
geen gemeenschap hebbe~, zooals het opricbten v'.ln gebouwen, 
het monteeren van mach mes, en z ... Deze laatste loonen vormen 

dus een geheel met de andere onkostcu . 
Voor wat de indeeling der uitgaven voor eer sten aanleg aan

gaat onder de rubrieken van ta bel 5, die de uitgaven~ van alleu 

aard bevat, heeft bet nazien der dossiers voor bet mijnrecbt laten 

blijken <lat tot bier toe geen ~ast be~a.alden regel werd nageleefd 

door de vçrscbillende a rrond1ssementen. 
De hiernavolgende r icbt lijuen hebben voor doel deze leemte 

aan te vullen. 
· · p wo~·den de uitgàveu voor eer sten aanleg gerangs-In prmc1e . . ·. 

"k · t bel 0r-; ouder de rubneken waartoe ZIJ bebooren. chi t m a • . . . 
1 dl·e in deze u itgaven begrepen ZIJ11 en u1tbetaald De oonen . . 

d d miJ·uarbeider s, maken deel u1t van het globa.al wer en aan e . 
cl b . t Joonen dat geboekt staat onder rubnek 1 van bedrag er Ill o 

tabel 5. 
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Met uitzondering van deze loonen moeten de ui.tgaven vo0r 
Etersten aanleg, vermeld ~nder de hooger aangeduide vaJ::ken 3 tot 
9 inbegrepen, het bedrag .uitmakèn van rubriek 5 (n:euw model) · 

De uitgaven voor afdiepen van schachten , tot stand brengen 
van nieuwe verdiepingen , enz. (vakken 1 en 2) kunnen betrek
king hebben op verschillende rubrieken, vooral wa.nneer het gaat 

om werken aan een ondernem!)r toevertrouwd. 

Een zeker e moeilijkheid kan zich voor den concessiehouder 

voordoen bij het indeelen dezer u itgaven onder de rubrieken van 
tabel 5. 

Vooreerst moeten de loonen ais hooger vastgesteld p laats vin
den onder r u briek 1. V erder moeten de· versçhi llende u itgaven 
ten voordeele der arbeider s, alsmede de· uitgaven voor verbruik, 
in aile geval onder de betrokken rubriekcn komen. ·w·anneer het 
gaat om werken aan een ondernemer toever tr ouwd, wordt het 
overschot der hem uitbctaalde som, die r ekening houdt met zijn 
algemeene onkosten, met de amortisatie van zijn mater'..eel , met 
de wedden die hij aan zijn' ingenieur s en bedienden u'.tbetaalt, 
met de belastingen di~ bij draagt en met de winst die hem toe
komt, globaa1 onder rubriek 8 neergeschreven . (gemengde onkos-
ten). · 

Wat betreft de onkosten voor opzoelüngsboringen in het conces
sieveld, moet do indeel:ng insgelijks gedaan wordcn zoo deze 
werken door den concessiehouder uitgcvoerd worden, maar zoo 
het gaat 9m aannem ingswerken mag men d!l globale onk9sten 
onder rubriek 8 inschrijven. 

Ten slotte, wanneer onkosten voor eerste uitrust ing inzake 
meubelen, materieel, paarden, enz. , ouder 11 van tabel 6 
vermeld worden, moeten deze uitgaven in de nieuwe rubriek 4 
vau tabel ~ plaats vinden, \vaar zij bij de gewone onkosten va.n 
den zclfden aard zullen gevoegd worden. V oor andere sommen 
die eventueel onder vak 11 zouden voorkomen, zal men, op grond 
van het geen voo:af gaat, over het geval bij vergelijk:ng besl issen. 

In zekere gevalle11, worden looue11 van arbeiders de. · · , 
- . . . I lll!Jll, 

voor het berste1 van llllJnschade gebezigd., begrepen i~ de aom 
voork01~_en de oncl~i.: rubriek 7 van tabel 5 (nieuw model). D eze 
doensWJJze mag m et toegelaten worden aangez:en al d 1 

• - e oonen 
aan de arbeiders der mijn u itbetaald, onder rubriek 1 moeten 

/ 
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d Maar aangezien het van belang is de 
h. ven w-0r en . ' . . h 

ueergesc re u· en vergoedingen voor m:Jnsc a-d . herste :ngen 
globale onkosten ei 1 .1 U de rubriek 7 door de volgen-

•t h . . nen verzoe c J t 
de te doen Ul se 1J • k. an te vu Il en · " uiet inbegre-

k. tusschen baa Jes, a ' 
de aanmer mg, .d . der miJ·n voor . fr. » . 

d r arbe1 eis 
pen de loonen e . t b 1 11 het geta.~ der werkdageu de 

moet rn a 0 · 
Wei te verstaan d . ·b ;ders te werk gesteld door onder-

b tten van e ,u e. 
werkdagen eva ~ lien arbeiders van tabel 12. ·n de aan a , 
uemers begrepen 1 . . de noodige maatregeleu te 

. . Roofd1ngen1eur, . . • 
Gel1eve, Ree1 · . ta cle r ich tEjnen b1J het opmaken 

d h1erbovens an 
n"eroen, opdat e ·aar 1935 en volgende, in acht genomen 
der statistie)c voor het J 

worden . 

De 

Namens den Minister : 

Directeur-Gener aal Yan het Mijnwezen; 

(g) G. RAVEN . 

1 d op een boekjaar. 
Post terugs aan materialen buiten gebruik. 

, Verkoop van B 1 . 
Ristorno s. d b êheerders. ~ a stingen. 

Tantièmes er -
Den 14 Oktober 1936. 

N' 15/2548 

:FI. ofdingenieur, 
H eer · 0 

b.. bet berekenen 
· :1)e u1ag IJ · de 

In prmc. an een Jaar ' 

dar netto-opbrengst een 
netto-opbrengst v,an een 

l t ko1nende a 
aandee oe · vloeden. · 

. r 11jet be1n .. d dat uitaaveu of ontvangsten auder Jaa . h eeuerztJ s, 0 

•t volgt logisc • h deeltelijk mogen overgedragen 
Daaru1 beel noc ge ' . . 

· boekJ. aar , ge d ·J· ds dat een stor t mg m een pro-van een . . An erz1 . 
[aend boekjaai · . van volgende bo~jaren, n1et o p het vo o k. der u1tgaven 

. . f ds tot dek ·mg . 
vweoo . . 

1 ten is. .. r l 5/2466 dd. 9 Juh 1935, 1s een 
toege a clbruef ll i · ·k · ti 

cl t de omzen · laten wa;nneer narne LJ , r1s or-
Se er . ·incipe toege • ' . k . 

.. 1 · van dit P1 l •ten van het boekJaar, aa.n ze e1e afw1J ong a bet a u1 . f 
1 belastiugen, n d Deze r istorno s kunnen a getro c-

uo' s voor ..i uitgekeer . 
. wor.,.en or gamsmen 
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ken .worden van de overeenkomstige uitgaven voor het : volgende 
boekjaar, wij l zij ook dan pas kunnen wordeu geïnd . 

De verkoop van ma.terieel buiten gebruik, vertoont een zekere 
analogie met het geval der r istorno's. 

De omzendbrief dd . 3 April 1914 laat toe, de opbrengst van 
dezen vcrkoop bét7,elfde jaar nog af te trekken , van het bedrag 
van het aangekocbte materieel. I n alle andere gevallen geidt 
booger vermeld pr:n9ipe. 

Twij fel werd geuit bet r effende het begrip : aandeel toelro-
1n1mde arm een boekjaar ; er werd mij gevr aagd of de ais u itgaven 

te beschouwen geldsommen moeten betnald geweest zi jn in den 
loop van di t boekjaar. 

De omzendbrief dd . 9 J uli 1935 heef t hierop reeds on tkennend 
gean twoord, wat de tau"t ièmes· der behecrder s van vennootschap
pen bet reft. 

D e tant iêmes aan de beheerders uitgekeerd voor een bepaald 
boekjaar , al worclen ze clikwijls sleê hts het volgende jaar betaa.ld , 
moeten gerekend worden bij de uitgaven van het betrokl~en 
boekjaar. 

Dit is ten andere een algemeen .geldencle r egel die ook bij de 
·boekhouding der koolmijnen van toepassing is. 

De looneh , bij voor beeld, van de arbeiders voor de laatste 
da.gen van het j aa.r 1935, werden slechts u itbetaald begin 1936. 
Maar op de hala.us werden .ze b~reken d bij het boekjaar 1935. 

Dat is logisch, vermits de gewonnen l~onen staan tegenover 
de in dit jaar ontgonnen kolen . 

W at de belastingen vau verschi llenden aard betr eft , men kon 
ze inschrij ven bij het jaar waar toe ze fiskaal behooren . l\faar er 

zouden moeilijkheclen u it voorvloeien , vermits dcze belastingen · 
soms veel later eerst aangenomeu en geeischt worden . 

Laten we daarom aannemeu clat ze het j aa r bezwaren waarin 
voor den belastingsch ulclige de oorsprong er va.n ligt de verplich
t ing ze te betalen ontstaan is. 

Voor achte1·sta1lige of aa-nvuÙende taksen geldt dezelfde rege
ling. 

Het is n atuurlijk zonder belang o f, zooals in hooger genoemde 
gevallen , de betaling uitgesteld werd tot het volgende jaar. 

Gelieve, ·n eer Hoofdingenieur, den inhoud van clezen omzend-

-

• 1 
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brief mede te 
orders werken 

deelen aan de H eere11 Ingeuieurs die onder uwe 
en er voor te zorgen <lat hi j worde nageleefd. 

N amens den Minister : 
De Di.recteu r Generaal van het Mijnweze~ , 

(g) G . RA VEN. 

Ten. bate van de directie en van he t personeel op de winst 
geheven · " tantièmes "· 

Den 18 , September 1937'. 

w 15/ 2657 
Heer Hoofdingenieur, 

Door den H eer I nspecteur Geueraal werd mij medegedeeld dat 
cen Hoofdingenieur-Directeur bij het bere~_enen der winst zoo-
1 t Vastgesteld wordcn voor het IDlJnrech t op de • cor t-a s ze .n10e • · . 

d . " nen geoordeeld heeft · de « t.an t1èmes " geheven brengst e1 m1J '· . . . 
· t t bate va n de d 1 rect1e en van het personeel , m et op de w:us eu . 

1 u itgaven te n1-0ete11 aanz1en . 
as dbi·ief vau 3 Apri l 1914 vermeldt cnkel de « tan-De omzen . . 1 
.. d . behee.rders en der comn11ssan sse11 van naam ooze 

Liernes " 
0 1 

h .. J 1 b " d 't ten einde voor te sc rlJVen ze en œ IJ 10otschappen en ' ' 
venr . . 1 eu voor zooveel deze « tant ièmes " voort-. de u1tgaveu t e ; e cen . . 

de ontgimling der n11JD. 
komen van . . d hriJ' vcn z'. j n n~chtans aan te uemen a is uitVolgens dit ion sc 

. b ' t de looncn gedaan wordeu ten bate. van deze d ie u1 eu , 
gaven • ' 1 Ook telt het bij de uitgaven de kosten voor ·c1 d ersouee . 
a rbe1 en P . voor bestuur ders en voor becl ienden, 

b n van womngeu 
het ouwe • ht da t deze geen hu ishuur betalen . arde uoc ans ' 
op voor wa 1 ens den geest clezer bepalingen , wan-

ld handelt men vo g 
A. us . d ommen aanneemt welke boven hunne als u1 tga ven e s d ' 

neer men d de bestuurders en aan de be 1en-l id wor en. aan 
wedde toege ce! . de e sommen geheven worden op de 

If d 1 waoueei z h 
den , ze s ai d't orbehoud d at van die sommen et 

. t met ' vo 
geboekte wms • 6 eobedrijven afgetrokke worde. 

rt lw mt van 11 v 
deel dat voo Namens den Minister, 

Geuer aal van het lviijnwezen , D e D irecteur 
(g) G . RAVEN. 
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Talcs op de in de officieele beursnoteering 
opgenomen effecten. 

Den 23 September 1937. 
Nr 15/2661 

Heer Hoofdingenieur, 

Uit bevindingen door den H. Inspe?teur Generaal gedaan bij 
het na.zicht der dossiers betreffende het mijnrecht, blijkt dat 
zekere .arrondissementsdien sten het beloop der taks op de in de 
beurs genoteerde effecten niet als uitgaven aanzien . 

Deze taks is een belasting door de ontginnende vennootschap 
aan den Staat verschuldigd. Aangezien zij ?eze belast in ver
houding tot het aantal acties en obligaties die de aan de 
ontg' nning der mijn bestede kapita len representeeren, hoeft 
zij bij de belastingen en rechten ten bate van den Staat , der 
Provinciën en der Gemeente gerekend. Doch een vergelijkende 
waardeering is noo~zakelijk indien de vennootscha.p andere bedrij. 

vigheid uitoefent. 
In 't . .algemeen, gezien het betrekkelijk gering belang der 

hetrokken som eu de moe:Jijkheid om ze mot stiptbeid te ver
deelen, kan men zicb vcrgenoegen met het benaderend r e
sultaat daf; het toepassen van een eenvoudigen regel voor 

deze waardeering zal opleveren. 
Valt op te merken dat men zich kan beroepon op de statis

t iek vaH het mijnwezen ter gelegenbeid van het nazicht der 

belangrijkheid van de fi scale Jasten der mijnontginners. eu 
dat bet dus van belan is dat de rubriek betreffeade deze 
fiscale lasten overeenkomstig nauwkeurige en uniforme regels 
worde opgemaakt. 

Gelieve onderhavige {)llderricbtingen die dit doel zoowel ais 
het juist opmaken der belastbare winst beoogen, ter kennis 
te hrengen van de HH. Ingenieurs onder uwe orders , alsmede 
der ontginners van uw afroudissement . 

Narnens den Mioister : 
De Directeur Generaal vau het Mijnwezen, 

(~) G. RAVEN. 

1 

î 

.1 

-, 
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• Waardevermindering, tengevolge van .niet voor nijverheids
doeleinden door de mijn aangekoc~te gronden. 

N" 15/ 2682. 
Den 6 Decemher 1937. 

Heer Inspecteur-Generaal, 

Bij uw schrijven dd. 16 J uli j l. , nr 9 B-8389, hebt u mij 
de kwesties u it een.gezet, welke zich stellen , ter gelegenheid van 
bet vaststellen van den cijns van de steenkolennijn van Hen
sies-Pomerœmul, uit hoofde van de waardevermindering, ten 
gevolge vab mijn:nzakkiugen, van niet voor uijverheidsdoel-
einden door de miji'.i. gekochte gronden. · 

· Ik heb inlichtingen laten inwinnen hij den H. Hoofdinge
nieur-Directeur van het arrondissement alsmede bij den D:rec

teur-Geran t van de mijn. 
Deze i.nlicbtingen vindt u in bijga~.nden bundel, u ter inzage 

overgemaakt. 
. In pr:nciep vormt de aankoop van gronden voor niet indus-

. t rieele doeleinden geen uitgave welke als « uitgave der mijn ,, 

aanv.aard wordt. 
Wanneer de steonkolenmijn echter , om moeilijkheden met de 

· . te venniJ. den beschadigde of tengevolge van ·inzak-
u1geuaa1 s ' 
k:ngen in waarde venninderde gronden àankoopt en deze hoven 
hun buidige waarde betaa.lt, wordt er ~angenomen, dat een 

gedeelte van den . koopprijs het bedrag mtmaakt, dat. me~. een 

d
. voor' miJ·nschade overeenkomt, en dat dit b1J de 

vergoe mg , . · 
. - d . ÎJ·n mag geboekt wo1den. 

u1tgaven e1 m . : . -
1 J

·tgave aanvaarde som 1s n.et prec1es het verschil 
De zoo as u . 

d betaalden prijs ( onkosten mbegrepen~ en de hùi-
tusschen en . ·d z e wordt over 't algemeen vastge.;teld op een 
d1ge waa1 e. . . cl he . . . den koopprlJS· Zoo wor en tWlstmgen over 
percentage van 

. der hu' d ige waarde vermeden. Door het percen-
de schat t rng - · i· ·1 · k . te 11emen kan men rnsge IJ tS m ze ere mate 
tage ru:m genoeg 

. h d met een voldoend ze1rnre, latere waardever-
'r ek en mg ou en · 

mindering. . iet de minste rekeniug meer gehou• 
Daaren tegen wo1 dt er n 

den met schade later aangebracbt. 
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De H. Hoofdingenieur Niederau heeft een percentage van 
25 t. h. aangenomen, volgens onderricht ingen gegeven door 
den H. Inspecteur-Generaal Ffrket, en heeft di t percentage op 
de aankoopen van grond van elk boekjaar toegepast. 

De mijn heeft gevraagd dit percentage op 40 t. h. to bren
gen, maar zij heeft geen enkele met cij fer s toegelich te recht
vaardiging tot staving van dit verzoek voorgelegd. 

Daarna heeft zij zich accoord verklaard met uw voorstel , 
dat h ierin zou bestaan de waarde der besproken gronden door 
middel van het kadastraal inkomen te schatten. Bij den aan
koop zou de overmaat van den betaalden prijs op de de zoo be
paalde waarde bij de uitgaven geboekt worden. Later, telkens 
wanneer deze · waarde zou verminderen, zoti de vermindering 
geboekt worden bij de uitgaven van het boekjaar in hetwelk 
ze wordt vastgesteld. , 

De mijn vraagt, van nu af aan, bij de uitgaven van het 
boekjaar 1936 te mogep. boeken de vermindering van de ka
dastrale waarde der vroeger aangekochte gronden, waarvoor, 
waarschijnlijk, bij den aankoop, 25 t. h. van deu koopprijs 
ais uitgave werd geboekt. Niet de minste uitleg nochtan• 
wordt gegeven over de manier waarop de aangevoerde vermin
dering berekend wordt. 

Het scbijnt niet moge!ijk ais grondslag vast te stcl!en dat 
de waardevermin dering vau een aan mijnzakkingen blootgesteld 
stuk grond - of men nu de waarde bepale door middel van 
het kadastraal inko;J1en of op een andere wijze - overeen-,,, 
komt met het bedrag van de schade. De waa.rde van grand 
veraudert immers om menigvuldige redenen. H et zou inzon
derheid onjuisr zijn , ingeva] het kadaster, ter gelegenheid van 
een in crisistijd doorgevoerde aanpassing bij voorbeeld , de 
waarde van al de gronden eener etreek verminderde, dit alge
meene waardeverlies, toegepast op de ingezakte gronden, aan 
mijnschade toe te schrijven. 

Wat meer is, door als u itgaven de opeenvolgende waardever
minderingen van de niet voor industr ieele doeleinden gebruikte . 
gronden toebeboorend aan de mijn te boeken, zou men geen 
werkelijke uitgaven docb amortisaties aanvaarden wat in strijd 
1s met eev ;n zake mijncijns voortclureud gevolgden regel. 

• 

• • 
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Na verloop van het boekjaar , waa:in · den aankoop werd 
gedaan, betaamt -het slech ts de uitgaven te aanvaarden die de 
mijn wer kelijk heeft gedaaan om schade te ... herstellen door 
ophooging, door uitpomping van het water, door het aanleg-
gen van dijken, enz. . , . 

Wat de som betreft, welke de kolenmijn van H ens1es-Pom
merœul als uitgave voor bet boekjaar 1936 mag boeken, uit 
hoofde van den aankoop van gronden voor niet i~dustrieele 

doeleinden in den Joo.p van dit boekjaar, valt er op te merk: n, 
dat het percentage ·van 25 t. h. niet volstrekt onveranderhJk 
is. Zekere bijzoudere omstandigheden zouden _het aanvaarden 
vau een hooo-ere percentage kunnen rechtvaard1gen . 

Het versl:g dd. 29 November 1937 van den ~- Niederau 
geeft iu dit . opzich t eenige gegevens voor de schattmg. 

Na.mens den Ministe~ 

De Directeur Gcneraal van het Mijnwezerr; 
(g) G. RAVEN. 

Opgegeven stock kleiner dan de werkelijke . 

Nr 15/2743. 

Den 25 April 1938. 

Heer Hoofdingenieur, 

Het gebeurde meermaals, dat de veniohtingen van een kolen
mijn, in den loop van het boekjaar, aan het licht stelden dat 
de stocks die na afloop van het vor ig boekjaàr werden aange
geven, geringer waqm dan de werkelijke stocks. • 

In e:en geval van dieu aard, deed ik den Heer Iuspecteur
Generaal (bij m\jn schrijven nr 15/2250 i. d. 22 l\Jei 1933) 
opmerken dat de vastgostelde bijkomende tonnemaat alsmede 
de overeenstemmende waarde diende opgenomen in ~e rekenlng 
van bet boekjaar t ijdeus hetwelke de vaststell:ng werd gedaau. 

De bijkomende tonuemaat client in het t.otaa~ der ver~rnope_u 

opgenomen, zoo ze in den loop vau het d1enstJaar wordt ~er
kocht of jn de einclstocks zoo ze geclurende gansch het Jaar 
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Hijft opgesta.peld en dient bijgevolg opgenomen te wordeu 
in de voortbrengst van het beoogde boek.jaar, alhoewel de ont

kol '.ng vroeger gescliiedde. 
Er kan, integendeel n:et worden toegelaten dat het aanvan

kelijk cijfer der stocks worde verQeterd, dit zou trouwens een 
hoeveelheid kolen aan de statist iek ~er voorbrcngst en van 
den verlt-0op en eventueel aan het cvenredig mijnrccht do"en 
ontsnappep.. Dit zou van ·aard zij? het gebru:lc van kunstmid
delen die bestaan in het laat tijdig aangeven van een zekere 
tonnemaat aan te moedigen, hetgeeu natuw·lijk enkel mag 

toegelaten worden om buitengewone redenen. 

Meerdere gevallen van dieu aard werden me onlangf! mede
gedeeld . Het gaat er om zekere hoeveelheden schlamms, die v66r 
het jaar 1937 als onverkoopbaar werden aanz7en en om d:e 
reden noch in d~ \'oortbrengst, noch in de stocks werden aan
gegeven, maar die in 1937 konden verkocht wordcn . De voor deze 
gevallen te geven oplossing is deze die hooger wordt aangeduid. 

Ter gelegenheid van die speciale toestandeu stelt zich de 
reeds vroeger door den Heer Inspecteur Generaal opgeworpen 
vaag : behoort de schlamm, vanaf het oogenblik dat hij wordt 
geproduceerd, niet bij de netto-voortbrengst gerekend 1 

In princ;pe moeten al de v01·l~-0opbare of op de mijn zelf 
verbruikbare kolen, de aan de arbeidcrs gratis uitgedeelde ko
len inbegrepen, in de voor tbrengst worden opgenomen, zelfs 
zoo deze momenteel worden opgeslagen. 

De toepass: ng van dien regel aan het geval der schlamms 
geeft uochtans aanleidiug tot rnceilijkhcden, aaugezien de mo
gelijkheid deze op de eeue of op de andere wijze ten nutte te 
maken zeer o~zeker is. Anderzijds werd gevrç.agd of het niet 
betaamL enkel rekening te houden met een door bereken'. n~ 
tot een zeker gehalte aan water of tot een bepaald warmtever
mogen herleide tonnenmaat. 

Ih heb beslotcm dat, in afwachting clat de onontbecrlijke stu. 
die omtrent deze questies weze beëindigd , de vool'Zetting van 
de huidige praktijk van zekere kolenmijnen en die bestaat in 
bet niet r ekenen van een zeker deel van den schlamm bij de· 
voortbrengst, zou kunnen geduld worden, doch uitsluitend wat 

• 

• 

• 
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betreft den schlamm die alleeulijk ter plaatse kat! verbruikt 

worden . 
Namens den Minister : 

'De Directeur Generaal van het Mijnwezen , 
(g) G. RAVEN . 

Verkoopprijs van de in het buitenland door ~usschenkomst 
van het " Office Belge des Charbons " verkochte kolen. 

w 15/ 2750. 
Den 30 April 1938. 

Heer Hoofdingenieur, 

Zekere hoeveelheden van de in 1937 èloor tusschenkomst van 
het " Office Belge des Charbons » uitgevoerde steenkolen werden 
door_ de betrokken kolenmijnen geschat op een hoogere waarde 
dan de prijzen ?ie becloeld office van de buitenlandsche kl-iën

teel kan bekomen. 
Ret globaal verschil voor het totaa1 clezer exporten - ver

schil <lat in een zekeren zin ver lies kan . geheeten - maakt het 
voorwerp ui'j; van een verdeeling onder de bij het office aan-

.. ' ' gesloten '.lnlJnen . 
Het aandeel van iedere mijn 1s als een aan heli__ office betaald 

·som aangeschreven en weegt op tegen eeu deel van de boek
waarde der kolen. 

Er werd me gevraagd hoe rekening <lient gehouden met deze 
verrichtingen met het oog ·op 'het opmaken Vl!ll het m ijnrecht. 

Ik heb de eer U mede te deelen dat - voor ..zooveel de 
hierboven aangeduide verrichtingen in de boekhouding der 

1 kolenmijn voorkomen. - de som die aan het " Office belge 
des Charbons » toekomt van den in de boekhoud:ng . aangegeven 

. verko'opprijts client afgetrokken , teneinde in de rubriek " in
kom~ten ». te doen .blijken b et!:Jeen de verkoop aau de betrok

ken mijn werkelijk opbracht. 
Namons den Minister : 

De Directeur Gonernal vau het Mijnwezen, 
(g) G. RA YEN. 

\ 

.. 
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Taks · op de in de officieè\e beursno1eering opgenomen .. 
effecten of de waarde der obligaties als grondslag hebbe.~c;i •. 

Zegelrecht··bij de uitgifte van obligaties. 

N" 15/2804.. 
Den ~6 Augustus 1938. 

Heer Hoofdingenieur, 

-Bij · dmzendbri~f .;.fan~ 23" -Septembrfr 1'937. n' 1·15-2661, >voi.~di• 
voorgeschreven , ~ izi den :yoorbéréiélenden · ·staiit · t'ot ·· vastsl:.éll'ing 
van het mijnrecht, het bedrag der taks op dé ter beurze geno· 
teer~e titels op de uitgaven te brengen . 

De vraag werd mij 'gesteld of, integendeel , bedoelde taks niet 
eerder ais een geldelijke last moest aanzien · wordeh en van de 
uitgaven uitgesloten en, anderzijds, zoo deze ondcrrichting ge
handhaafd zou ~ijn, of h~t niet zou behooren bet. bij de uit
gifte van. obligaties door een kolerunijn betaald zegel· 1'echt bij 
de -uitga.ven aan te rekenen . · ' 

Er bestaat tusschen de· beoogde fiska le lasten · ee11 aanzienlijk 

verschil. 
\ 

B e taks op de ter beurze genoteerde aandeelen, die ieder 
jaar de mijnmaatschappij en belast, zelfs wanneét" zij geen geld
hatidel ingen verrichten, schijnt wel, alles overwogcn, · eén belas-• 
ting te zijn die moet voorkomen onder de rnbriek " Belastin- . 
gen en rechten a.an Staat,- Provinciën , Gemeent.en en bijzon
<.leren te betalen », der bij artikel 7 van het. K. B. van 20 Maart 
J 9~4 opgegeveu uitgaveô . Ilet feit dat deze belasling de op de 
beurs genoteerde waardé van het kapitaal als _grondslag heeft, 
kan er uiet toe leiden, deze gevol~t rekking te wij1.igen , indien 
het hier · maa.T om het aan de on•g:nn ing -Van de mijn besteed 

kâ.pitaal gaat. 
Oezelfde regel client toegepast op een ta l< s die de waarde der 

obligatie ais g rondslag hee(t, Len eindc de 111âalschappije1i die 
een kapitaal « obligatie ,, eu degenen die een kapitaal « aandee
lt> n ,, hebben, op gelijken voet te stelleu . 

Het ~.egelrecht clat ter gelegenh eid van een uitgi fte van obl i
gaties betaald werd, .aJ zijnde een Loevallige belasting ten 
baLe van den Staat, maakt deel uit van de kosten van uitgiHe, 

T 
•} 

1 

1 

1 
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zooals het· druk keu der titels , de provisie vau ' de bankiers, enz. 
Nu mogen deze k-Osten , evenmin ais de interest· van bet geieend 
kapitaa\ b~j de uitgavèn der · mijnén gei·ekend 'worden. ·H et 
karakter van geldelijke last is hier overwegend, wat het zegel
rècht oetreft; tegenover het karakter van door den mijnoutginner 

geélragen belasting. . 
Misscbien is het ni et overbodig te heriuneren' · <lat de gelde

lij ke lasten oi:h' de volgende redenen dieuen uitgeslot'en . : 
Eensdeels ;-an logisch de inherest C: er oblig.aties -zoowel. als het 

d ividend der a::rndeelen in de belaztbare winst insluiten. 
Anderdeels clien t het in leen ontvangen van kapitaal , zoo

wel ais bet in leven geven of het beleggen vau kapitaal , als 
eene aan de o;itginning der m!juen vTe~mde geldhandeling aan

schouwd ._ , 
N amens den iVlinistêr 

' "Qc Directeur Genernal van het Mijn·wezen! 

(w)- G. RAVEN . 

\ ·~? ) 

· Vé rgoedingen voor rlièt-vemiin'dering der loonen: 

N' 15/2.899 . 
Den 23 Jun i 1939 . 

Mijnbeer de Hoofêl~ ngen ieur, 

In het 'staatsbudget voorziene vergoedingen werden aan de 
Kolenmijnen verleend , ten titel van gedeel telijke ·compensatie 
voor de n iet vermindering der loonen t.ijdens een tijdvak' vau 

bet jaar 1938. 

0 ·eenkomstig rni jn circula.ire i. d. 26 Ap.ril 1935, nummer 
ve1 • be k · 
2 43

6 moet dit subsidie iJwloed uitoefenen op de re enmg 
j 5/ . • d' l b . dt . h t van de nef.to opbrengst ie ~· s as1s wor genomen voo1 e 

cl
. ··recht aa.n de etgenaar.s van den bovengrond , en 

evenre 1g m1J . . 
• 1 l tabel 8 (resul taa.t der operat1es) m een a/zon-

dienll en11·e., op 
d crlrjlren p~st ingesohreven. 

I E d metlegedeeld dat., in het geval van' eèn bij een 
' r wer me · dè k J '· h t bs'd' 11iet in 

metaalwarenfâbriek bebçoret1 o e)lm1Jn ~ e su t te 
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de rek~ningen der mijn , doch slech ts in de rekeningen van 
gam;ch' de onderneming werd opgenomen". Men d ient, d it 
spreekt, •n dit geval zooals ,in de overige, het bovenstaande toe 

te passP.n . 
E r werd me anderdeels gevraagd, of deze inkomst het r esul

' Laa~ ovP.r het dienstjaar 1938 of dit over het ·dienstjaar 1939, 
moet beïuvloeden . 

E r valt op te mer ken dat de besluiten, waarbij het. subsidie· 
wordt toegekend, slechts in 1939 werdeµ getroffen , en dat de 
uitbeta:liug in den loop van het jaar 1939 zal geschieden . In 
die omstandigheden dient ber.loelde inkomst voor het mijn
recht vau 1939 in 11a~merking genomen . 

N ame1is den Minister 

De Directeur Generaal van het Mijnwezen, 

(g) G. R AVEN. 

Waarde der steenkolen geleverd aan een 
Centrale Cokesfabriek toe~ehoorende aan kolenmijnen. 

w 15/2 .941. 

Den 20 Novemberl939 . 

Heer Inspecteur Generaal, 

. ~ij ~rief van 18 O~tober j l. nr 9.B/ 1688, stelt U mij voor 
b1J het berekenen van het mijnrecht ais waarde der a.an de 
Centrale Coke<>fabrieken van Tert re (Carbonisation Centrale) 
geleverde steenkolen, den prijs aan te; nemen die werkelijk 
betaald werd, door deze cokesfabriek aan ieder der steenkolen
mijnen, leden der venuootschap. 

De cokesfabr iek van Tert re behoort toe aau 
vennootschap wa arvan alleen aandeelhouders zi jn 
~a.ar steenkolen leveren . 

een naamlooze 
de m ijnen die 

Zij werkt voor deze · · · ] · . m1Jneu as maakloon-aannemer zonder , 
op welk oogenbl1k ook, eigenaar te zijn der grondstoffen die ze 
behandelt of der prod ucten die ze voortbrengt. 

\ -

1 
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Daa.r de voorwaarden der u~tbating. tloor de koleumijueu
a.andeelhou.dsters zelf t~11 slotte worden vastgesteld, mag men 
zich afvragen of dit u iet voor gevolg bceft , aan de door haar 
gcleverde st-eenkoleu een àn dere waarde te gevcn dan deze die 
w u voortspruiten uit den verkoop a~u de cokesfabriek, indien 
deze zelfsta11dig warc en bui ten . twij fcl een lagei·e waarde da.n 
in di t laatste ·geval. 

l' doet oprnerk.eu dat de " S . A. Carbonisation Cent rale ,, 
d 

. 1 • 

iu rech te zolfstaudig is; a t in de « Sociétl; Oarbochimique ,, 
die de nevenproclucten uittrekt andere belangen t11sschenkomeu 
naast · die der .steenkolcnmijne;1 en ten slot te dat de cokesfa
b riek van Tertre opgerich( werd om aan de steenkolen meer 
wa.ct rde te gevcu . 

Ik <leel nochtans de meening uiet dat ceu aYerdr acht va11 
verl ies va1i . de cokcsfabrick op de kole11mijne11 {)f van wi nst der 
kolenmij nen op de cokesfabriek · het gevolg n ir t kan zijn van 
den specialen toestand vau dezc laatste . 

Ui t de ingcwonnen i11l ichh ngen blijkt dnt cÎe aan de kôlen
mijnen verschuldigde som, ua <le tot cokes verwerkiug der gele
verde steenkolen, derwijze berekend word t . clnt de cokcsfabrick 
ncoit in verlies is. De cokesfabr iek voor;tleer de ko lenmijn· te 
betalen. t rekt aH·ijd va11 haren verkooppri js al haar fabricatie
kost,en a f (loouen en ' a lgemcene onkosLen ) cvenals ecn zekere 
afschrijving op haar installa~ ie6 , hetgeen voor ee1_i zelfstandigc 
cokesfa br ick n iet mogeli jk is in t ijd van cokesverkoop met ver
lies. 

A11derzijds, wa1111eer de ovcrblij vende som, per ton bere
kend, ee1~ voorafgaandcl ijk va.stgestelde gnms oversch rijdt , ~c
houd t de r:okesfabriek bovendien een winst die 11iet noodzake
l ijk verdecld wordt. 

Tngevolge de toepassing van deze regels, wordt de som u it
betaald aan de kolenm ijnen het aaudcel der evcntueele winsl 
niet inbegrepeu, aan eeu bcperk ing onder wor pen , en het 
schijnt wel dat ze lager ka11 zij n dan de handelswaarde der 
aan de cokesfabriek gcleverde kolcn . 

Bijgevolg kan ik n iet instemmen met 11w voorstel. ·Men clien t 
. i nderdaad te vcrmijdei:i dat de eigenaars van den boYengroncl 
beri'adeeld :wude11 wordo11 bij het vaststellen van het n; ijnrecht.. 
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H et is ook wenschelijk <lat geen crit i_ek zou ku_nnen gedaan w~~
den aangaande de wijze van berekenmg _der wmst der -~olenm.iJ-

l Ze voorkomt in de stat ist1ek dewelke t iJdens <le nen , zooa s _ · . . . 
besprekingen betreffende het vraagstuk der steen~olenm11nen 

dikwijls aangevoerd wordt . · 
Ik acht dus dat het Mijnwezen niet mag ,nalaten na te gaan 

hoe d~ prijs door de kolenmijnen vastgesteld_ wordt , voor de aan 
de cokesjabriek van Tertre geleverde steenkolen , en desnoods 
dezen prijs clien t te wijzigen bij het opmaken van de statis

t iek en het berekenen van het mijnrecht. 

In de toekomst <l ient men ook zo.o te handelen , wat betreft 
den prijs der steenkolen door de K empische kolenmijnen gele
verd aan de " Soc'.été Belge pour )'E xploitation de Cokeries ,, 
(Sobelcoke) , · Vennootschap die ze opgericht hebben met het doel 
de fabr iek der « Co1œries du Brabant » te Grimbergen te· hu

ren. 
Hoe de noodige gegevens te bekomen om des gevallend de 

prijsver beteringen der aan de Centrale cokesfabrieken gelexerde 
steenkolen , aan te brengen ~ 

E r dient opgemerkt <lat de kol e11mij~1ei1 ook steenkôlen ]eve
ren aan de zelfstandige cokesfabc:eken en a!ln de cokcsfabrieken 
der metaa.l indust rie door de tusschenkomst · van het " Office 
Belge ' des Charbons » dat a1s eenige verkooper handelt. 

Wat bet reft de vlammende steenkolen evenals de cokeskolen 
is het « Office Belge des Charbons » <lat ecn verdeeling regelt 
der opbrcngst van de verkoop van al de sleen kolen die geleverd 
werden aan de ookesfabrieken , in ' t binnen- en ' t buitenla nd. 

Voor iedere levering wordt er rekening gehouden van 
1

het 
gehalte aan w~ter en aan asch . Bovendien worden de t ransport
kosten dusdan1g aangepast dat iedere kolenmijn in den toestand 

g~steld wordt waarin zij zich zou bevinden indien zi j haar leve
nng zelf zou verdeelen onder al de cokesfabricken klanten van 
het Officie . (Voor de exportatie wordt er reken

1

ing gehouden 
van het _vervoer tot aan de grens .) 

Daaru1t volgt een priJ. s « vertrel- > die voo 1"ede1·e · · • • ~ > , r nuJn, een 
n_auwkeunge schattmg schijnt weer te geven, . van de commer-
c1~cle . waarde der steenkolen in geva\ de steenkolen door ee'n 
mtslu1tende verkoope1· afgezet worden, a.an een prij ~ " aan-

' 

..... 

ATELIERS 

LOUIS CARTON 
S. A. T 0URNA1 (BËLGIQUE) 

JNSTALLATIONS _DE : 
CUISSON _ SECHAGE - CONCASSAGE - BROYAGE - TA MISAGE 
LAVAGE _ DOSAGE - MELANGE - DEPOU?SIERAGE - ENSACHA GE 

MANUTENTION ' 

MATERIEL POUR . CHARBONNAGES : 

Sécheurs ~ charbons. 

Broyeurs à mixtes, schistes, barrés. 

Trommels classeurs et laveurs. 

Tamis vibrants. 

Broyeur à. cylindres dentés. 

Elévateurs. 

Transporteurs. 

Distributeurs. 
Filtres dépoussié reurs. 

-
Installations 

de fabrication de claveaux. 

rnstallntion de mnnuten tion 

et distribut i,on de charbon. 



ECLAIRAGE D'UN BOUVEAU 

(sodium) 

D'UNE INSTALLATION DE 

TRIAGE (mercure) 

ECLAIRAGE D'UN PORT 

CHARBONNIER (sodium) 

'· 

,, 
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komst ,. bijna gelijk voor de verschillen cokes~abrieken ·en voor 

éénzd~de .kwalit e1L van slecnkol1·~1. . 
Dit vastgeteld z'jn er ve rschil lende gevallcn na te gaan wat 

betreft het nazien d e1· prijzen der steeiikoleu aan de CenLrale 

Cokesf abrickeu ge levcrd. · 
Geen mocili jkhcid doet zich voor, iudieu de b~oogde ko!en

mijn een deel ha rcr productie van vlammende steeukolen of 
cokeskoltm, door de t usscheu komst van het " Off'.ce B r lgc des 

Cbarbous ,, vcrkoopt . ' 

i\f aar indien de stccn koleumi j 11 , hàai: ganscbe p rod11 ctie \ a n 
dcze tcdlko!en \"001 bchoudt 'aan de centrale cokesfabriekcn , 
dieul nien 1111dcre vcrgeli jkingspuntcn te nem en , zooals l rou
W L ns be :'I l ijn wazen hccft mocten ·doen t en opzicble ,·au de 
kolcnrni j11 c1t d ie cokesfabr'ckcn exploileel·<len L•n geen cokes-

kolen ~erkoclllen . 

' n e gekende . prijzen aan anclere kole11 mijne11 van helzelfde 

/ bekken t.oegekcnd door . het «· Office Belge des Charbons "-, 
pri jz~n vastge2tclcl cloor de hicrboven aa11geh aalde r~gcls, zullen 
de ,-crgelijking , die ccr t ijds zcer kicsch was, vergemakkelijkcn . 

E en dei·de geval dic11t b<'oogd', wanucer kolenmij nen , s teen 
lw len die noch \la 111 mend nec~ cokcskole11 ' zijn, aan centrale 
cokcsfabriekcn levcrrn . Drzcl fdc stcenkblen kunnen lot, een· 
;rncler gcbruik door de mijn verkocht worclen, maà.r h~ ka11 
m en daii hun' commercicele wna.rde berckene11 , r ekening hou
dcndc da• dezo slccnkolen begrepcn ziju in de door de cokesfa

briekell u itgevccrde menging<'n . ' 

Wat ])etreft de steenkolcn van llensies-Pommer œul aan de 

cokcsfabriek va n Terlrc gdeverd, doet U opmerken, H eer Ins

pecteiir Generaal. dal men ovc reengckomen ~ s een pri jsvermin
dcrÎ-Tl" \·a n 11 t . h. toe te passen, om rekenrng _le houden met 
.hct f~ t dat d'. c stecnkolcn ceu mcrkel ijk lager aan gchalte vlurh 

t igc stoffen bchbcn .d an ~~ col<.es~olen. I~ zie er geen ~.ezwaar Îll 

~lat bel Mijnwezcn insgcliJks clic verbetcr111g aau ~e pnJzcn bren 
ge die het zou aann emcn volge 1~s de hicrboveu staan~e gegevcns , 
. 

1
. d e st·eenkol<'11 van T1<>ns1es-Pommerœul .colrt-skolen war•' n 

111c 1en , , · 
Bï deze gelcgc11 heid laat ik U opmerken daL hct " Office 

Bclg; des Charbons ,, de basisprijs vastgesteld voor JO t . h. 

i:lSCh en 6 t. h . water , met 2,5 L. h. verhoogd , voor ieder per -
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cent m inder aan asch, en met 1 t: h . voor één percen t mmder 
a.an water . 

Gelieve, Heer I nspecteur Generaal , voorgaande gegevens in 
acht te nemen bij het nazien der bulletins der statistiek en. 
van het mijnrecht. 

I , 

Na.mens den Minister 
De Directeur Generaal vau het Mijuwezen, 

(g) _G. RA VEN . 

Kostelooze huisvesting of huisvesting tegen verminderden 
prijs der arbeiders. 

w 15/2956. 

H eeT Hoofdingenieur, 
Den 8 J anuari •.1940. 

De kostelooze of aan vermindering van )Jl'ÎJ·s de h · t' · . . · . r u1sves mg 
door de .kolenm tJnen aan so~m 1ge werklieden verleciid, verte-
genwoord1gt een . oprechte soCJalen last of, een onrechtst reekscb . 
loon: 

Het Internationaal Bureau vau den Ai·be'icl b 1 
e uijpt iu de 

schatting der verdiensten der werklieden de h · 
msvesting en andere toelagen in natura. 

Er werd mij gevr aagd of het n iet zou beta l · 
. · m~n re <em ng te 

houden van de alzoo, door de explo1tanten gedr 
1 

·te .. 
ageu as n b1J 

het opmaken van de statistiek en van 'het mi" bt b" 
. . . . Jnrec , en lJge-

volg de bepalmgen van de circulaire van ·A ··1 
191 

. 
. p11 4 lU te 

trekken, volgens dewelke de onkosten van const. t' 
. • i uc 1e en onder-

boud der werkmanswon mgen niet biJ' de uitga cl 
. . . ven, en e ont-

vangen huren met b1J de ontvangsten mo be • 
. · · gen grepen wor-den. 

Ik heb het noodig geacht dat men den be d 
. . oog en last, doch m et zoo ais voorgeste~d, ruag doen gel den. 
Vanaf het dienstjaar 1939 zullen de onk t te 11 

. . . os en n oate der werkliedeu een m euwe rubnek « Ruisvest'n b 
. 1 g ,, - evatten onder de toelagen 111 natura. 

Om te voorkomen dat de schatting dei· k 1· 
wer e 1jke waarde 

1 

.. 

' 
LES ÎRANSPORTEURS BREVETES 

·RE 
HORIZONTAUX 

D L . E R 
INCLINES VERTICAUX 

- .pour 

toutes distances, 
toutes capacités {5-500 t./ h.), -

tous les 

CHARBONS 
ET MATIERES 
ANALOGUES 

« 8EDLER» i11sta lle 
à la Société A.1101!.Yme 
Jo/111 Cockerill,.Divisio11 
d11 r.1ta1·bo1111age des 
L iégeois à Zwartbe1·g, 
,pour le tra11spo1·t de 
d1ar·bo11s l!t mixtes o/ro 
et o/3o, 111éla11gés de 
schlamms. 

Principaux avantages : 
- très réduit d'où montage plus simple, suppres-

Enco~bredment re lies et de charpentes coûteuses. 
sron e passe 

· Sécurité de marche de 1 OO %. 
·on des e ngorgements, d u graissage :..uppress1 

Economie considérable de force. 

Suppression du dégagement de poussières. 

MANDEZ REFERENCES, CATA LOGUES 
DE ET VISITE D'INGENIEUR à 

euHLER FRER ... ES 
BRU XE L LES - 2a, rue Ant. Oansaert 

Tél.: 12 ~97.3~ ) 
Usines à UZWIL (Suisse . 
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ET CABILER~ES BELGES 
Société Anonyme " 

·GILL Y <Charle.roi) 
Adr. télég r. : CABLEBEL-GI LL Y 

Registre du Comme rce : Téléphone 1 2 2 . 5 5 Charleroi 
Charle roi 2 5 8 . 6 9 

CABLES PL A TS ET RONDS 

METALLIQUES POUR CHAR,BONNAGES 

Spécialité de câbles pour ascenseurs. - Câbles complètement ant!.
giratoires. - Câbles pour la marine et la batelrerie, forte galvanisa
tion. _Câbles pour haubans, ~our toutes industries. _Spécialité de Jils 
hélicoïdaux. « Système breveté » pour sciage des marbres et pierres. 

Visite. _ Surveillance. - Expertises. - Réparations et transformations. 

Société Anonyme 

Ateliers de Construction etC~audronnerie de l'EST 
. MARCHIE~NE-AU-PONT (Belgique) 
Télép hone : Charleroi 12244 - Tôlé grammes : ESTRHEO 

Firme sp~cialisée dans la préparation 
mécanique des charbons et minerais 
Exploitation des procédés de lavage 
par R H E 0 LA V E U R A. FRANCE 

Divisions spéciales : Engins de levage - Manutention 
générale - Charpentes - Pylônes - Réservoirs 

Les plus récentes innovations brevetées dons le domo'ne d'epplict1fions de RHEOLAVEU R 
consistent dans : _ 

i") Le lavage des fins schlamms à partir d'un dixième do millimètre. 

20) L'a'utomoticité du réglage des batteries de lavage (oppo roilla ge 6lectro-rnéconiquo). 
3°) L.:'épuootion poussee d es cotégorios do charbon dostinét-s a• l'usage don. les gazogènes 

des véhicules motorisé~. 

Demandez-nous des re nseigne me nts et · la visite de. nos 

spécia listes pour l'a pplication à vos installations existantes 

.. 

--~----

.. 
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Schl.eden vol
0
aens . ·kmanswoningen zou ge 

~ ~l .. tt~ van de huur h 'l len van de een c kole11m1Jn o 
. d verse 1 • d bas issen d ie zou eu - d geven tot discuss1e, word t eze ' ·a· zou en 

a.ndere en aaule1 tUg b d ·ag van de kad!1sh·al~ opbrougst 
stelcl op het e t • • waar de va~ge 1· d 
. eu toege , en . 1 cl 

aan deze wonrng t 1 ; wordL de gcheclc rn as-
. ti g kos e oos s, b" 

Indien de hu·svcs P 't ven aangenomen en opgegeveu IJ 
~- de u1 aa • 

t 1 opbreugst lJ " 
ra e Ide rubriek . . 

d hier bovenverme 1 . ·nen "on tva ngen huur lage1 
e d steenkoenmlJ 1· 

d . de door c ·d t het ve rschi l lusschen c !e Tu ien 1 brengst, w-01 . . . 
. dan . de kadastra e op. . a anacnomen en rnsgehJ ks opge-
1s b' . de ui tgaven ' · " _ 
t wce sommc·n IJ . liuisvesting ». 

b .. d, rubriek cc •• 
C!'f'Ven lJ c d r de kolenm1J11en 
· . dcel çle 00 · • 

IncLieu iu tegen , t . le opbrengst. d1e11. 
de kadas ' a. 1 t 

hooger is dan ma de sociale as . van 
1 v ergoed en g worden a 5 

011 t.vangen huur 

peze aanzien te 
de huisvestiug 

niet opgegc\•en. • de kole11mijne11 de opgavc. aan. te 
1. a·u1. belanghcbben h f gedcelteli jk het che11 LsJaar. Ge 1eve ' d'e aansc o be' 

der woningeu J o l b.J. de miJ. Il ingeschreven ar t -vragen 1_ _ oor · r e 1 

1 ' d' d heb U<>n v ) Die opga ve za voor w 11den ge ien . n iet :nbeg repen . . . 
1.. .. de fa bncn 1 opbreugs• aandu1deu en dcrs (de vlJ d kadastra e . d. 

. cl periodc e d . den of de a rbe1ders ·e d e beoog f' . belaald ooi 
Jlena de hum . a·t huis gewqoncl b ebbcn. 

dcsgrva .. cl ·uimle 111 J • 1 .l 
' d ·en de die. tiJ t • • d . werkmanswonmgen . za u1 ge-ge u 1 •w g e1 . 

dere nnuge\ . d . on va 11gste11 en u1tga ve.n . I edere 
3 11 

.. reken1ng 61 . 
l bt worden· hiJ de d door de d irecteurs en Le-•c ua ' . bewoon 

- de do bu1zeu ... : gebr acht nan boL m voege A a 1~gaa n . ueen w1Jz1g ng 
rclt Cl o di eude . "' 0 

zij nde regimr · 

De 

Namens den l\J in ister 

. t . GCJ1craal van het Direr eu1 
(~) G. RAVE;N. 

Mijnwezen, 

\ 
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Uitgaven voor betaalde verloven. 

Nt 15/3046. 
Den 13 November 1940. 

Heer Hoofdingenieur, 

Bij bet _opmakeu van de tabe!len van den mijucijns 
bet jaa.r 1939, hebben zich moeilijkheden voor~edaan, 

betreft de· ui tgaven veroorzaakt door de toepassing van de 
ten op de betaalde ve:rloven. 

voo1· 
wat ~ 

wet-

Deze moeilijkhedeu,,spruiten hoofdzakelijk voort ult het fei t ,. 
<lat gezegde uitgaven, in sommige gevaJ len, geboekt worden vol
gens stelsels met provisionneele posten omdat de verlofzegels 
soms slechts op de daarvoor bestemde kaarten geplakt worden 

. op het t ijdstip <lat de betaalde verloven worden toegestaan. 

Rekeuing boÙdend, eenerzijds, met den h~idigen stand van 
afwerking, van de cijnstabelleu voor bet jélar 1939 en, ander
zijds, van het beginsel, volgens hetw~lk ~r reden toe bestaat; 
voor een bepaald jaar alleen de uitgaven te boekcn werkelijk 

· verband houdend met Q.it jaar , heb ik de eer u te laten weten 
dat, wwflf 7.940, de uitgaven, welke moeten voorkomen op de 
cijnstabellen en welke verband houden met voor betaalde ver
loven toegewezeu bedragen, deze zullen moeten zijn, welke over
eenkomen met de loonen der 12 maanden van h.et boekjaar. 

N amen~ den Minister 

De Directeur Generaal \"an het Mijnwezen , 

(g) G. RAVEN. 
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