
MINISTERIE V AN ENERGIE- EN BRANDSTOF. 

5 MAART. - Besluit van de Regent houdende de werking 
van de Nationale Raad voor de Steenkolennijverhei<l. 

KAREL, Prins van België, Regent van het Koninkrijk, 

Aan allen, tegenwoordigen et tockomcnden, HEIL. 

Gelet op artikel 24 van de wet van 13 August us I 947, houdende 
instelling van de Nationale Raad voor de Steenkolenmijnen, 
alsook van het Nationaal Instituut voor de Steenkolennijverheid, 
krachtens hetwelk de werkingsmodali teiten van het Insti tuut bij 
koninklijk besluit zullen worden vastgestcld ; 

Gelet op de artikelen 20, 21 en 22 van dezelfde wet, betreffende 
de directeur, het toezicht van een regeringscommissaris en de 
begroting, de balans en de ui tkomstenrekening ·van het Insti tuut; 

Gelet op het gunst ig advies, uitgcbracht door de Nationale 
Raad voor de Steenkolennijverheid in zijn vergadering van 
11 December 1947, .in toepassing van 9" van ar tikel 4 van dezel fde 
wet van 13 Augustus 1947 ; 

Op de voordracht van de Minister van Energie en Brandstof, 

Wij hebben besloten en Wij beslu i ten : 

Artikel 1. De vergaderingen van · de raad van beheer zullen 
gehouden worden te Luik, op de zetel van het Instituut of te 
Brussel, op het Ministerie van Energie en Brandstof. ' 

Art. 2. De duur van het mandaat van de leden van de raad van 
beheer wordt vastgesteld op zes dienstjaren. De raad wordt 

iedere clrie jaar voor het helft herni euwd ; de mandaten die na de 

eerste drie dienstjaren te hernieuwen zijn wo rden door lotirig 
aangeduid. De mandaten zij n hernieuwbaar. 

. . 

--
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Art. 3. In toepassing van alinea 8 van artikel 16 van de wet 
dd. 13 Augustus 1947, wordt de voorzitter, op voordracht van de 
raad van beheer, door de Kon ing benoemd. 

Ais het voorstel niet wordt aanvaard wordt de raad verzocht 
een ander candidaat voor te dragen. 

Het mandaat van de voorzitter heeft een duur van zes dienst
j aren. Het is hernieuwbaar. 

. D e raad van beheer benoemt in zij n schoot twee ondervoorzit:. 
ters. De raad van beheer za l de ee rste maal bijeenkomen onder 
het voorzitterschap van het oudste lid. 

Art. 4. De raad van beheer kan slechts geldig beraadslagen ais 
ten minste de helft van zij n leden tegenwoordig zij n. 

Ais de regelmatig bijeengeroepen raad niet in voldoende aantal 
is, wordt hij opnieuw bijeengeroepen en kan dan geldig beraad
slagen en ui tsp raak doen, welk ook het aantal aanwezige leden 

zij, over de onderwerpen die voor de tweede maal op de dago~de 
werden geplaatst. 

De beslissingen van de raad moeten bij meerderheid van 
stemmen der aanwezige leden getroffen worden. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslag

gevend. 
De raad zal ten minste eens per kwartaal vergaderen. 

Art. 5. De raad van beheer mag in zij n schoot een bestuurs
comit{ oprichten, samengesteld uit de voorzitter, één der twee 
ondervoorzitters en drie to t zes leden. Het is belast om tussen 
de zi ttingen in en binnen het kader der door de raad van beheer 

verleende machten, de beslissingen te nemen die nodig zijn voor 
de goede gang van het Instituu t. 

De directeur van het Instituut woonf de vergaderingen van de 
raad van beheer bi j met raadgevende stem. 

Art. 6. De raad van bcheer stelt het organiek reglement van 
het Jnstituut vast en legt het ter goedkeuring voor aan de 
Minister van Energie en Brandstof. • 

De raad van beheer benoemt en ontslaat de
1 

beambten en 

bedienden van het Instituut. Hij stelt het statuut en het kader 

van het personeel vast in een reglement dat ter goedkeuring aan 

de Minister van Energie en Brandstof word t voorgelegd. 
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Art. 7. Het mandaai van de leden van het college van commis
sarissen wordt op zes dienstjaren vastgesteld. 

Het college wordt iedere drie j aar v·oor de helft hernieuwd ; de 
mandaten die na de eerste drie dienstjaren te hernieuwen zij n 
worden door loting aangeduid. 

De mandaten zijn hernieuwbaar. 

Voor de uitoefening van hun zending hebben de commissa

riss:n het meest uitgebreide investigatierecht op gebied van 
naz1cht der rekeningen en controle der boekhouding. 

Art. 8. Zitpenningen en gebeurlijk vaste emolumenten worden 
toegekend aan de voorzi tters, ondervoorzi tters en teden van de 
Raad _van beheer evenals aan de leden van het colleo-e van 

. . b 

comm1ssan ss:n en aan de regeringscommissari s. Het bedrag 
er~a_n wordt in akkoord met de Minister van Begroting, door de 
Min1ster van Energie en Brandstof bepaald. . 

De wedde van de directeur wordt, op voordracht van de raad 
van beheer, door de Koning vastgesteld. 

. Art. 9. ln toepassing van artikel 20 van de wet dd. 13 Augus
tus 1947 wordt de directeur door de Koning benoemd, op de voor
dracht van de raad van beh.eer. Ais dit voorstel niet wordt aan

vaard wor~t de raad verzocht een ander candidaat voor te dragen. 
. . De leeft1Jdsgrens van de directeur wordt op 65 j aar vastgesteld. 

: Buiten de r?l die hem door de wet. toegekend wordt, houdt de 
d1r.ecteur to~z1cht op en leidt 'de werkzaamhede.n van de beambten 

van het Inshtuut. Hij moet de in gang zij nde opzoek inaen samen 
ordenen, de dokumentatie bijeenbrengen en de ~ t l" "k 
publicaties doen u_itvoeren. ge eur e IJ e 

Hij leidt de boekhoudina en · b 1 t . 
"' 1s e as met de verrichtingen der 

ontvangsten en uitgaven. ' 

Art. 10. De voorzitter of één d t 
er wee ondervoorzitters van de 

rf)ad van beheer en de directeur vertegenwoo d" h . 
. . r 1ge11 et .Instituu t 
lJ~ de openbare- en onderh andse akten. de recht h d 1· 
d . • s an e 111gen wor-
. en mgesteld en verdedigd op hun vervolg· h 

. '111g en un benaarsti-g1ng. 

\ 
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Art. 11. De regeringscommissaris. mag, binnen de drie dagen, 
bij de M inister van Energie en Brandstof, verhaa·l instellen tegen 
iedere beslissing van de raad van beheer of het bestuurscomité, 
die strijdig zou zijn met de wet van 13 Augùstus 1947t de uitvoe
r ingsbesluiten, het organiek reglement van het Instituut o.f h~t 

algemeen belang. 

Dit verhaal is opschorsend. De beslissing word t ui tvoerbaar ais 

de Minister van Energie en Brandstof binnen ct._e vi jftien dag~n 
aan het verhaal geen gevolg heeft. gegeven. 

Deze tcrmij nen zi jn vrij en beginnen met de dag waarop de 

beslissing ter kennis van de regeringscommissaris gekome,n "ïs, 
hetzij door de kennisgeving die hem ged.aan werd, hetzij .door .z.ij n 
aanwezigheid bij de vergaderjng van de raad van beheer of het 
bestuurscomité waarop die beslissing werd getroffen. 

De regeringscommissaris bezit. aile nodige machten voor de 

uitoef~n ing van zijn zending. Hij mag de vergaderingen van de 
raad van beheer en het bestuurscomité bijwonen ; hij heeft 
raadgevende stem. De i~specteur van financiën van het Ministerie .. 

van Energie en Brandstof mag de vergaderingen van de raad van 
beheer en het bestuurscomité bijwonen ; hij heeft er raadgevende 
stem. Gebeurlijk brengt hij verslag uit aan de Minister van 
Energie en Brandstof en geeft er kennis van aan de regerings

commissaris . 
A rt. 12. De raad van beheer legt v66r November, flan de 

Minister van Energie en Brandstof, het ontwerp van begroting 
voor het volgende jaar voor, ontwerp dat door bemiddeling van 

de Min ister van Begroting aan de Wetgevende Kamers wordt 

medegedeeld. 
Hij tegt de M inister v66r 31 Maart de rekeningen voor van he.t 

vorige jaar, algesloten op 31 December, alsmede de balans en een 
verslag over de bedrijvigheid en het bestuurlijk- en financieel 

beheer van het Instituut.' 
He( verslag over de bedrijvigheid zal, vergezeld van _de balans 

en de rekeningen, door de Min ister van Energie en Brandstof aan 

de Wetgevende Kamers medegedeeld worden. . 
Art. 13. De begrotingsboekhouding wordt gehouden per dienst

jaar, hetwelk op 31 December v.an ieder jaar afgesloten wordt. 

. I 
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De begrotingen der ontvangs.ten en uifgaven van het Instituut 

worden in twee tabellen voorgedragen, waarvan de ene de ont
vangsten en de andere de uitgaven aanduidt. De begrotingen der 
ontvangsten moeten in afzonderli jke hoofdstukken, de jaarli jkse 
toelage van de Staat, de bijdrage der steenkolenmijnen en de 
andere bronnen van de inkomsten doen uitkomen. 

De begrotingen der uitgaven zullen in afzonderlij ke hoofdstuk
ken, inzonderheid voordragen : de bijdragen van het Instituut ten 
voordete van opzoekingen ; de uitgaven voor inrichting en eerste 

vestiging ; de uitgaven voor personeel ; de andere uitgaven voor 
de administratie. 

De uitgaven van het administratief personeel mogen in geen 
geval verward worden met de in de andere hoofdstukken opge
nomen uitgaven. 

Art. 14. De beslissing 0 111 een bij de 3° van artikel 17 van de 
wet voorziene toelage te verlenen kan gedurende maximum drie 
jaar, te rekenen vanaf het nemen der beslissing, geldig blijven. 

De verrichtingen die betrekking hebben op een dientsjaar 

mogen het volgende -jaar voortgezet worden. 

Het l nstituut is gemachtigd het overschot van een dienstjaar op 

een reserve-rekening over te dragen. 
Het lnstituut mag slechts de gebouwen aankopen die nodig 

zijn tot het doel dat het zich voorhoudt. Het mag de fondsen 

waarover het beschikt slechts beleggen in Staatsfondsen of open
bare effecten, waarvan de lijst bij koninklijk besluit opgemaakt 

wordt. Zij n beschikbare gelden worden bij de Nationale Bank, 
het Gemeentekrediet of het Bestuur der Postchecks gedeponeerd. 

Art. 15. De Minis.ter van Energie en Brancl stof is belast met de 
uitvoering van onderhavig beslui f. 

Gegeven te Brussel, de 5 Maart 1948. 
KAREL. 

Vanwege de Regent : 

De Minis. ter van Energie en B randstof, 
A. DELATTRE. 

Mij bekend : 

De Minister van Begroting, 

JOS. MERLOT. 

-

MINISTERIE V AN ENERGIE EN BRANDSTOF. 

5 MAART 1948. - Besluit van de Regent. Raad van heheer 
en college van commissarissen. Benoeming van de leden. 

· KAREL. PJ;ins van België, Regent \'un hcl Koninkrijk . 

Aan nllen., legenwoordigen en toekomend en . HEIL. 

Gel et op d e wel d el. 13 f\uguslus 19.17, houdende in slell ing ,·nn 

de Naliona·le Raad ,·an de Steenko lenm 'jnen . a lsook ,·an het Natio
nal lnsliluut voor S teenkolennij,·erheid . en inzonderheid op d e a rti

kelen 16 en 19 \'un deze wet : 

Gel et op de ,·oordrach t rnn de M iniste r ,·an Ene1 gie el Brandslof. 

\ Vij hebben beslolen en \\/ij besluiten : 

Artike l 1. vVorden lïd benoemd rnn d e raad van beheer van hct 
1ationna l lnstiluul voor S Leenkolennijverheid : 

Leden voorges te ld door de meesL op de rno1grond L1 edende orga
nisaties van de directies der stcenkolenbedrij ven : d e heren Urbain, 
H ector, te Boussu ; S tevens, Edgard , Le Ressa ix ; C haye. Louis. te 
C hâtelet; H enry, lxené, Le fvficher7;ux ; Seulin . Oscar. le Eisden

fvfijnen. 

Leden voorgesteld door de meest op \'Oorgrond Lredende orga

n isa ties Yan het a rbeiders- en bed:endenpe1soneel der sleenkolen
mijnen : de heren Lemme. H ubert , Le Luik : Legiesl. .Joseph , Le 

C ha rleroi. 

Leden voorgesteld omwi lle van hun bijzonde~e bernegdheid op 

economisch en socianl gebied en op dit van de wetenschap van de 

mijnbouw : 
a) door de M in isler van E conomische Coordinalie en s L lllds 

\Vederuitrusting : de heren de 1' lngnée , Ivan , te Brussel ; Drechsel. 

Max. te Bergen. 

b) door de MinisLer van Energie en Brandstof : de heren f-lacquae~L. 
Armand, te Gent; Bïdlot, Raymond. Le Luik ; Jadot, A lbcrl . le 

Bergen. 
Leden behorend Lot de Admin islralie ,·an het 1' lijnwezen : d e_ 

heren fripia t . Joseph . Le Pâturages; Crosjean , A ndré, le B~ussel. 



698 ANNA.LEN DER MIJNEN VAN BELGIË 

Lid. af ge\'aa rdigde van de Minisler d ie 's Lands \ Vederuitrusling 
onder zijn ·bevoegdheid heeft : de heer Gérar'd , Pnl. Le Brussel. 

Leden, aangewezen door het lnsli tuut lot Aanmoediging van hel 
\Velenschappelijk Ünderzoek in N ijYerhcid en L.andbouw : d e heren 
Henry, Louis. Le Brussel ; Legraye, Michel. le Luik ; M ertens. 
Eugène. te Leuven. 

Art. 2. \ Vorden ]id benoemd ,·an hel college ,·an commissarissen 
,·an het Nationaa l lnstiluut voor de Sleenkolennij,·erheid : 

Lid. aangewezen door de meest op de voorgrond lredende orga
n isa lies van de leiding der steenkolenbedrij,·en : de h·eer· Fon ta ine, 
Richard. te Brussel. 

Lid. aangewezen door de meest op de ,·oorgrond tredende orga
nisalies van het arbe:ders- ~n bediendenpersoneel der steenkolen
minjen : de heer Leclercq . Georges, te Bellecourt. 

Lid. aangewezen door de !Vlin ister ,·an fina11ciën : de heer 
Bleret, Pau·l-Emile. Le Sin t-Lambrechts-\Voluwe. 

Lid. aangewezen door de M inisler van Energie en Brandstof : 
de heer Dernouchamps. Gaston. te Brussel. 

A rt. 3· De Min;ster van Ene1gie en Bra ndstof is bclast met de 
'uitvoering van onderhavig besluil, dat van krachl wordl op 1 J a
nuari 1948. 

Gegeven le Brussel. de 5 Maarl 1948. 

KA REL. 

De 
Vanwege de Regent 

Ministcr van Energie en Brandstof. 

A. DELAT fRE. 

J 
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NATIONAAL INSTITUUT . 
VOOR DE STEENKOLENNIJVERHEID. 

Geldmiddelen van het lnstitunt. 

2 APRIL 1948. - Beslui1t van de Regent, houclencle vaslstelling 
van de bijslag per geclolven nelloton voor het ja•ar 1948. 

KAREL, Prins van België, Regent van het Koninkrijk, 

Aan a11Ien, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 
• 

Gelet op de wet dd. 13 Augustus 1947 houdende intstelling 
van de Nationale Raad voor Steenkolenmijnen, alsmede van 
het Nationaal lnstituut voor de Steenkolennijverheid; 

Overwegende dat artikel 18 van bedoelde wet bepaalt dat 
de gemiddelen van het Nationaal Instituut voor de Steenkolen
nij verheid worden verzekerd : 

___: eensdeels ·door een jaarlijkse toelage van de Staat uitge
trokken op de begroting van het Ministerie van Ene,rgie en 
Brandstof; 

- andersdeels door een bijslag per gedolven nettoton waar
van het beclrag elk jaar door de Koning worclt vastgesteld ; 

. Overwegende dat fet past voor het jaar 1948 fet bedrag 
vast te stellen van de bijslag per gedolven nettoton om de 
rremiddelen van het N ationaa·I Instituut voor <le Steenkolene. 
nijverheid te stijven ; 

Gelet op het advies uitgebracht in vergadering van 29 j anuari 
1948 door de Nationale Raad van de Steenkolenmijnen krachtens 
artikel 4, g• van voornoemde wct van 13 Augustus 1'947 ; 

Op de voordracht van de Minister van Energie en Brandstof, 

Wij hcbben besloten et Wij besluiten : 

Artikel J. Het bedrag van de bij slag per gedolven nettoton, die 
moet bijdragen om de gemiddele!1 van het Nationaal Instituut 

l 
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voor de Steenkolennojverheid te verzekeren wordt vastgesteld 
op 40 centiem per ton, die gedolven wordt gedurende de 
tijdspanne van 1 Januari tot 31 December 1948. 

Art. 2. De bij slag is verschuldigd door ieder ui tbater van een 
steenkolenmijn en dit op basis van zijn voortbrengst in nettoton. 
zoals zij blij kt uit de statistieken opgesteld door de Algemen e 
directie van de Mijnwezen. 

Zij zal rechtstreeks door het Nationaal lnstituut voor de 

Steenk()lenmijnen geïnd worden in vier heffigen <l ie op de 

voortbreagst van ieder kwartaal berekend worden en die elk 

in de loop van d~ eerste maand volgend op het beschouwde 
kwartaal dienen betaald. 

Art., 3. De Minister van Energie e~ Brandstof wordt belast 
met de uitvoerin g van onderhavig besluit, dat van kracht wordt 
op 1 januari 1948. 

KAREL. 

Vanwege d e Regent : 
De Minister van Energie en Brandstof, 1 

A. DELATTRE. 

Voor gelijt<vorming afschri ft: 
De· Directeur van het Bestuur, 

F. MATHIEU. 

lVIINI STERIE V AN ENERGIE EN BRANDSTOF. 

22 APRIL 1948. - Wet machtiging verleuend aan de Koning 
om een solidariteitss telsel in te d chten in de steenkolen· 
nijverheid en om in de middelen te voorzien om de voorl
zetting te verzekeren van de steenkolenmijnen die lnm 

bedrijvigheid moclrten stilleggen. 

KAREL, Pri·ns van België, Regent van het Koninkrijk, 

_Koning Leopold 111 , door 's vijands toedoen, zich in de 

o nmogelij kheid bevindende 0111 te regeren, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, HEIL. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 

volgt: 

A rïi kel 1. Bij in Ministerraad overlegd koniilklijk besluit, geno
men na advies van · de gezamelij ke afdelingen van de Nationale 

Raad voor de Steenkolenmijnen ingewonnen te hebben, kan er 
onder de concessie- en pachthoudende ondernemingen van de 
steenkolenmijnen, een solidariteitsstelsel voor win sten en ver
liezen ingericht worden ten einde de ondernemingen waa rvan de 

opbrengst voor 's lands voorziening nodig blijkt, in werking te 

houden. 
De aldus opgelegde compensatie mag slechts toegepast worden 

tot maximum 70 t. h. van de winst gemaakt door de winstgevcndc 

koolmij nen. 

A rt. 2. De bedragen bij wij ze van solidari teit ontvangen ten 

las te va·n de natuurli j ke of rechtspersonen aan deze wet onder
worpen, zijn in hun hoofcle vrij gestelcl van hoegenaamd welke 

belastingrechten. 

r 
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Art. 3. De uitvoering van de koninklijke besluiten genomen om 
de toepassing van deze wet te verzekeren, is aan de contrôle van 

de Nationale Raad- voor de Steenkolenmijnen onderworpen, vol
gens de bepalingen voorzien bi j artikel 7 der wet van 13 Au
gustus 1947, houdende instelling van de ·Nationale Raad voor 
de Steenkolenmijnen alsook van het Nationaal lnstituut voor de 
S teenkolennij verheid. . 

Art. 4. Bij in Mini?terraad overlegd koninklijk beslui t, genomen 
na raadpleging van de gezamelijke aMelincren van de Nationale 

• . b 

Raad voor de Steenkolenmijn_en en onverminderd het recht van de 
eigenaar om op ieder ogenblik, mits een maand opzegging, het 
beheer van zijn onderneming te hervatten, kan overgegaan worden 
tot het ambtshalve in bedrij f nemen, voor rekcning en onder het 
gezag van de Staat, van de in het eerste artikel bedoelde onder
nemingen die hun bedrijvi gheid mochten stilleggen: 

De Staat heeft, in dit geval, het genot van de lagen, van de 
inrichtingen onder. en boven de grond, evenals van de bevoorra

dingen en bescheiden die voor de voortzetting van de exploitatie 
mochten nodig zijn. 

Ais exploitant van één of meer steenkolenmijnen is de Staat 

deelgenoot van de krachtens het eerste arti kel van deze wet 
ingestelde _solidari tei tskas. 

Art. 5. De exploi tant wiens ondernemin g het voorwerp uitmaakt 

van de in de vor ige al inea bedoelde maatregel, heeft recht op 
h~t herst·el van de werkelijke schade die hij heeft geleden ; uit 
d1en hoofde wordt hem een compensatievergoeding uitbetaald 
waarvan het bedrag ex aequo et bono wordt vastgesteld en, in 
ieder geval, omvat : 

a) Een som 0 111 de drie maanden betaalbaar en gelijk aan de 
interest, berekend tegen de rentevoet van de voorschotten der 
Natio~al e Bank, t ijdens de duur van het bij toepassing van deze 

wet u1tgeoefend beheer, van het kapitaal dat de verkoopprij s uit
maakt, geraamd de dag waarop het in artikel 4 voorziene k · k-
1 .. k b . on111 
IJ eslu1t in werking treedt van de goederen cli'e d t' ' e ac 1va van 

de vennootschap vormen en 1door de Staa t tot e 1 ' t t· 
. c xp 01 a 1e der 

onderne1111ng worden bestemd ; 

• 
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b} Een som betaalbaar wanneer de Staat de exploi tatie van de 

onderneming stopzet en overeenstemmend met de afschrijving en 

met de abnormale slijtage of met de vernieling van de door hem 
' gebruikte roerende of onroerende voorwerpen. 

Op welk ogenblik ook de eigenaar de exploitatie van de onder

neming mocht hervatten, is hij verplicht aan de Staat de som die 
hij bij toepassing van li ttera a) van di t artikel heeft ontvangen, 

terug te betalen en hem cen vergoeding te betalen, overeenstem
mend met de onderhoudskosten die hij had moeten dragen 0111 het 
behoud van de. exp l ~ita ti e gedurende de tijd van de onderbreking 

van zijn bedrijvigheid te ve rzekeren, alsook de waarde van de 
beleggingen die de Staat mocht hebben gedaan tijdens de duur 
van zijn exploi tatie en die een verrijking zonder oorzaak van de 

concessiehouder mochten ui tmaken. 
De bovenvermelde vergpedingen alsmede de betalingstermijnen 

worden vastgesteld door de Nationa·le Raad voor de Steenkolen
mij nen, onverminderd een verhaal v66r de rechtbank van eerste 

aanleg van de plaa ts der exp loi tatie. 
In het begin en op het einde van het bij toepassing van deze 

wet uigeoefende beheer, wordt een inventaris en een plaatsbe
schrij ving opgemaakt waarvan de vorm en de ui tvoeringsmoda

liteiten bi j koninklijk besluit worden vastgcsteld. 
Art. 6. De ambsthalve, krachtens artikel 4 van deze wet, gedane 

exploi tatie, wordt verzekerd onder het gezag en de contrôle van 
de Minister die de brandstof onder zijn bevoegdheid heeft. 

Art. 7. De M inister die de bra'ndstof onde~ zij n bevoegdheid 
heeft, brengt 0111 de drie maanden bij het parlement verslag ui t 

over de toep'assing van de krachtcns deze wet genomen maatre-

gelen. · 
Art. s. De overtredingen van de bepalingen van de koninkli jke 

besluiten, genomen OJÎl de uitvoering van deze wet te verzekeren, 
worden gestraft met geldboeten van !OO frank tot 1 mi llioen frank 
en gevangenisstraf van een maand tot v ijf jaar, of met één van 

die straffen alleen. 
Art. 9. Deze wet treed t in werking de dag waarop zi j in het 

Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. Z ij treedt buiten werking 

op J j anuari 1949. 

1 



î04 ANNALE:-/ DER MIJ NE:-1 VA:-< BELGJB 

Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zi j met 's Lands 
zegel bekleed en door het Belgisc// Staatsblad bekendgemaakt 
worde. 

Gegeven te Brussel, de 22 April 1948. 

Vanwege de Regent : 
De Eerste-Minister, 

P.-H. SPAAK. 

KAREL. 

De Minister van Energie en Brandstof, 
A. DELATTRE. 

De Minister van Economische Zaken 
en Middenstand, 

J. DUVIEUSART. 

De M inister van Economische Coordinatie 
en 's Lands Wederui trusting, 

DE GROOTE. 

.. 

Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : 

De Minister van justitie, 

P. STRUVE. 

• 

RÉPARTITION 
DO 

.PERSONNE_[_.J 
ET nu 

SERVICE Dl(S MIN g$ 

Noms et lieux de résidence des fonctionnaires · 

( 1 .. j ui llet 1947) · 

VERDELING 
V AN H lt 'l' 

IJERSONEEL 
EN . 

VAN DE DIENST VAN HET MTJN\i\'EZEN 

Namen en verblijfplaatsen der ambtenaars 
( 1° Juli 1947) 
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