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MINISTERIE V AN NIJVERHEID, 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJZE VOORZORG 

ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

PENSIOENWEZEN DER S1'EENKOOLMI J NWERKERS 

Koninklijk besluit dd. 26n December 1930, tot ui tvoering 
van de wet dd. 1 Augustus 1930, betreffende het pen
sioenstelsel der mijnwerkers • 

ALBERT, Koning der B elgen , 

Ann nllen , legenwoordig en toekomenden, H EIL. 

Gelet op de wet dd. 1 Augustus 1930, b e treffende h et pen

sioenstelsel der mijn'werkers; 

Overwegende dat er tot d e uitvoering van deze wet <lient 

overgegaan; 

O p d e voordrach t van Onzen M inister van Nijverheid, 

A rbeid en Maatschap,pelijke Voorzorg. 

W ij hebben besloten en W ij b esluiten 

HOOFDSTUK 1. - De gelij kgestelde werklied en. 

A rtikel 1. Worden gelijkgesteld met d e steenkoolmijnwer
kers, d e werklieden , werkzaam in de geconced eerd e metaal
m ij nen, a lsmede de werknemers-verte.genwoordigers bij het 
mij n toezich t. 

Tijdens de n duur van hun lidmaatscha p , zijn d e a fgevaar
digden werklied en b ij het m ijntoezicht, aan de bij de wet 
v oorziene verp lich tingen onderw orp en en genieten de voor
d eelen van d e verzekering. 

Art. 2 . Worden hiermee eveneens gelijkgesteld, de arbei
d ers , werkzaam in d e fabrieken v an steenkoolbijproducten, 
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verbonden aan het steenkoolmijnbedrijf of die bij het ver
vallen v an de loopende contracten tot regeling van hun 
exploitatie, door derden eraan zullen verbonde n worden. 

Art. 3. Worden hierrnee bovendien gelijkgesteld, de arbei
ders werkzaam in de ondergrondsche onderneminaen zooals 
leigroeven, klei- en phosphaatontginningen, wetst:en~oeven . 

Worden hiermee evenwel niet gelijkgesteld, de in deze 
onderneming werkende arbeiders, die niet rechtstreeks aan de 
uitde1vin~ van deze producten . medehelpen, noch bij de 
behandelmg of het vervoer daarvan zijn betrokken, en even
tueel bij de ve.rwerking van opgedolven producten a:beiden 
in ~erkpl.~atsen, welke in de nabijheid va n d e putte n of gaan
den1en z11n gelegen, waarlangs de exploitatie geschiedt. 

Art. 4. Worden ten slotte hiermee gelijkgesteld, de arb e i
ders voor rekening van private aannemers werkza arn, aan 
werken op geconcedeerd'e terreinen uitgevoerd, welke de 
eigenlijke exploitatie aanbelangen, zoals h et boren van putten 
en gaanderijen. 

Art. 5. De gelijkgestelde werklieden kunnen a l de voor
deelen genieten, toegekend ten b ehoeve der steenkoolmijn
werkers, met uit~ondering van het genot der steenkoolbedee
ling ten laste van het Na tionaal Fonds, voorzien bij artikel 5 5 
van de wet dd. 1 Augustus 1930. 

Evenwel kunnen de gelijkgestelde werklie den, die niet tot 
d e categorie behooren van de arbeiders, werkzaarn in de gecon
cedeerde metaalmijnen en d e afgevaardigden werklieden bij 
he t m ijntoezicht, enkel dan op d e bij artikel 34 van de wet 
dd. 1 Augustus 1930 voorziene voordeelen aanspraak maken, 
wanneer bedoelde wet of de wet dd. 3 0 December 1 9 24 op 
hen toepasselijk is. 

Art. 6. De leeftijd om het pensioen en a ndere voordeelen 
te.~enieten, is deze vastgesteld door de wet op de steenkool
m11nwerkers. 

. Eve~.wel wordt het genot der ouderdomspensioenen, voor-
z1en b11 de wetten dd. 30 December 1924 1 A 
1 9 3 0 en ugustus 

en~el toegekend, op den eenvormigen leeftijd van 
voile 60 Jaar, aan de gelijkaestelden met 't- d · . "' • u1 zon enna van 
de arbe1ders, werkzaam in de leigroeven de kl · t · '." 
d 

, e1on gurrnngen 
e wetsteengroeven, de geconcedeerde meta al " d ' m11nen en e 

1 

r 
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werknemers-vertegenswoordiger~ bij het mijntoezicht, alsmede 
de arbeiders, werkzaam voor rekening van de private aanne
mers, bedoeld bij artikel 4 van dit besluit . 

HOOFDSTUK Il. - De vreemde werklieden 
en hun 1·echthebbenden. 

A :: t . 7. D e werklieden , die to t een vreemde nationaiiteit 
behooren, zijn aan hetzelfde steisel ais de Beigische werkiie
den onderworpen . Noch tans, mogen die werklieden, alsmede 
hun rechthebbenden slechts de voord eelen genieten, voort
komende van de Rijkstegemoetkomin gen, wanneer de lande n 
van herkomst, aan de Belgen d ezelfde voordeelen verzekeren, 
als hun onderhoorigen hier genieten. 

De b elanghebbende . werklieden of weduwen , die de Bel
aische naturalisatie bekomen, genieten vanaf den 1 n van de 
~aand, volgend op d eze, waarop de naturalisatie. werd toe
gekend, de voordeelen aan d e Belgische aanh oongen toege-

kend. · 
Zoo de weduwe van een vreemde m ijnwerker de Belgische 

nationaliteit terugbekomt, geniet zij vanaf den 1" va n .. de 
maand, volgend op deze waarop zij haar oorspronkeh1ke 
national\teit terugb ekwam, de voordeelen aan de weduwen 
van Beig ische nationaliteit toegekend. 

De belanghebbende n b edoeld bij a linea 2 en 3 van dit 
'k 1 di' enen de voorzorgskas van hun ressort te waarschuart1 e, 

wen, betreffende de w ijzigingen va n hun toestand . 

HOOFDSTUK Ill. - Van de stortingen 
en aan de bedrijfshoofden opgelegde verplichtingen. 

A 8 1 ;tvoerina van artikel 5 van de wet d d. 1 Augus-
rt. . n m o . kI' d 
930 dt h t bedraa van de stortmgen der wer ie e n 

tus 1 wor e "' . 

d
, b"d der bedrijfshoofden, lot n adere bepaim-

van e lJ ragen d k Id en Id 7 t h van het Ioon er te wer geste e 
aen vastaeste op · · d ·b d "f 
"' . "' d Id I voiat : 4 t. h. ten laste van e e nJ s-
arbe1ders, ver ee a s "' 'd 

fd 3 h ten Iaste van de arbe1 ers. hoo en en t. . 

A 9 V h tstellen van het Ioon en de verzekerings-r oor et vas 
·d. . k · gehouden met het aan den arbeider klas, 1ent er re emng 
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bruto betaalde loon, dat onafhankelijk van de hem uitge
keerde sommen in geld, bevat : 

1 ° De afhoudingen op de loonen; 
2° De beroepsbelasting; 

3° De boeten, behalve deze opgelegd voor werkgebreken; 
4° De extra-toelagen, winstaandeelen en premiën, a lsmede 

d e verschillende afhoudingen, inzonderheid voor medische 
diensten en verlies of vernietiging van werktuigen. 

Komen bij deze beraming niet in aanmerking, de waa rde 
van de kosteloos verstrekte s teenkolen, het kosteloos gebruik 
van huizen, noch kinderbijslagen. 

A rt. 1 O. Elk bedrijfshoofd, dat gedurende gelij k welk 
tijdsbestek, een arbeid er heeft te w erk gesteld , is verplicht 
de werkgeversbijdrage te betalen. 

Wordt ais loon beschouwd, d e bijslag voor ziekte , door het 
bedrijfsho~fd aan de werklie den, ter voldoening een e r over
eenkomst of krachtens een regeling van a lgemeenen aard, 
toepasselijk op al de werklieden eener onderneming of v an 
een groep onde rnemingen, uitbetaald. 

Wordt niet a is loon b eschouwd , d e ziekteuitkeering of 
andere hulp, d oor het bedrij fshoofd, buiten zulke overeen
komst of regeling verleend. 

H e t beloop van d e werknemersbijdrage wordt, door 
b emiddeling van den werkgever, bij elke betaling, op het loon 
van dezen werknemer of desv oorkomend op de ziekteuitkee
ring afgehouden. 

Bij tijdelijk werkverlet, tengevolge va n een werkonaeval 
en tot op he t oogenblik, waarop de p ensioengerechtigde ;erug 
in die nst is bij een werkgever, wordt het b e drag van d e per
soonlijke storting afgehouden op de vergoeding, welke krach
tens d e wetten op de schadevergoeding b ij arbeidsongevallen, 
aan den p ensioengerechtigde wordt uitgekeerd. 

De werkgeversbijdrage is gedurende dien termijn verschul
digd d oor den werkgever, die de schade, door het ongeval 
veroorzaakt, moet herstellen. 

Zoo d e werkgever, voor de betaling van bedoelde vergoe
digen , een' overeenkomst heeft gesloten met een aangenomen 
verzekeringsinrichting, is d eze inrichting verplicht, op de uit
gekeerde vergoeding, de afhoudingen va n d e persoonlijke 
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s tortinaen te doen en het b edrag daarvan maandelijks, binnen 
d e tie~ eerste dagen van d e maand, aan den werkgever te 
la ten geworden. 

D e a ldus afgehouden werkgevers- en werknemersbijdragen 
· t · · a zes maa nden in de worden, voor een maximum erm11n v n · • 

bevoegde voorzorgskas gestort. 

Bij h et verstrijken van dezen termijn worden de ~erkgevers
en werknemersbijdragen , welke op d e vergoedmgen voor 
arbeidsongevallen zijn afgehouden , over hun gansch bedr~g, 
in de A lgemeene Lijfrentekas, op een individueele re~.enmg 
van d en belanghebbende , a is verplichte verzekerde, b11 toe
passing ~p de a lgemeene pensioenswet, gestort. 

De werkgevers- en werknemersbijdragen zijn. niet verschul-

d . d t de veraoedingen betreft voor arb e1dsongevallen, ig • wa o b . Il 
dl·e veraoedinaen door den werkgever, mten a e wanneer o o 

we tte lijke verplichting om, worden uitgeJœerd. 

De w erkgevers- en werknernersbijdrage~ op de loonen, de 
ziekte-uitkeeringen of vergoedingen bij arb e1dsongevallen, wor
den be rekend op het nauwkeurig bedrag van bedoelde loonen, 
uitkeeringen en vergoedingen. 

d b .. d voor Wanneer evenwel d e g lobale sorn van e IJ r~gen 

1 b d ag van minder dan elken verzekerden oopt over een e r d 
1/ 1 0 frank, worden de b reuken boven 5 centiemen .afgeron f 
op den v o lger,den deciem; d~ breuken to t 5 cenhemen o 

min der komen niet in aanrnerkm g. . . 
Ü P die manier is het g lobaal bedrag van bed oelde b11dra

a en ~nkel uit franken en decirnes samengesteld. 
0 

1 1 V66r de n 15" van elke rnaand, die~.t elke aange-
Art. . a r de voorzorgskas een hJst te s turen, 

slo ten werkgever na d . rmeld van de br uto loonen, 
h 1 b aal be rag is ve d 

waarop e t g o . d betaald, a lsmede va::i d e aar-
gedurende de von ge rnd aanr.l d"naen e n werkgeversbijdra-

~ ~ men e a i 1ou 1 .,, 

5 mee overeens~em . . . d b ten laatste op den 1 " 
D z1Jn mvor er aar, h Id" d gen . eze sommen d waarvoor zij verse u 1g 

van de maand die volg t op eze, 

zijn. van het g lobaal b ed rag d er 
D 1. "k l "" t met op aave 

erge IJ e IJ S en, 0 d " en voor arbeidsonge-. . d er vergoe mg 
ziektemtkeenngen en aeschieden dienen door 

fh d ·naen moaen o • vallen, waarop a ou 1 0 0 
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iederen werkgever, onder de bij alinea 1 van het vorig a rt ikel 
vermelde voorwaarden, naar de voorzorgskas gestuurd. 

A rt . 12. Binnen de maand, ~ie op het verstri jken van ieder 
kwartaal volgt, client elke werkgever n aar de voorzorgskas van 
zijn ressort, een lijst te sturen waarvan heJ: mode! door het 
Nationaal Fonds is opgemaakt en ten m inste voor iederen 
verzekerde client te vermelden : het nummer van zijn per
soonlijke rekening; den naam ~an den verzekerde; zijn ge
boorte plaats en datum en zijn verhouding ten opzichte van 
d en burgerlijken stand (gehuwd, ongehnwd, weduwnaar of 
gedivorceerde) ; zijn bezigheid, ' t zij als ondergrondsche of 
bovengrondsche a rbeider ; hel aantal verstrekte werkdagen; 
het bedrag der uitbetaalde loonen, het totaal b edrag van de 
gedurende hetzelfde kwartaal gestorte sommen, met onder
scheid van de werkgeversbijdragen en afhoudingen op de 
loonen. 

Dergelijke lijsten b etreffen de de ziekteuitkeeringen en de 
vergoedingen voor a rb eidsongevallen, waarop afhoudingen 
mogen geschieden, dienen door iederen werkgever, onder de 
bij alinea 1 van het vorig artikel vermelde voorwaa rden, 
naar de voorzorgskas gestuurd . 

A rt . 13. Eike werkgever clien t voor iederen bij hem wer
kenden arb eider, een individueel lijstje op te maken, met ver
m elding van naam, voornamen, nationaliteit, zijn b ezigheid 
van boven- of ondergrondsche werknemer, ·d atum e n ge
boorteplaats, verhouding to t den burgelijkenstand; dit lijstje 
wordt la ter, met het volgnummer va n zijn r ekening , bij d e 
voorzorgskas geteekend en vermeldt da n tevens tijdens den 
loop van elk ja ar, het aantal dagen en waarop hij gewerkt heeft, 
het bedrag van de sommen, die voor d e v erzek ering kunnen 
a fgehouden worden, het b edrag der werknemersbijdrage en 
der stortingen van de werkgevers. 

De sommen, op de individueele li jstjes vermeld, dienen 
overeen te komen m et deze ingesch reven op den driemaande
lijkschen staat, bij artikel 12 hierboven voorzien . 

D eze lijstjes opgemaakt volgens een door het Nationaal 
Fonds te verstrekken model, worden door d e voorzorgskassen 
aan den werkgever b ezorgd e n in den bedrijfszetel bewaard. 

.,-. 
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De werkgevers mogen echter andere lijstjes gebruiken als 
deze door het Nationaal Fonds b ezorgà , onder voorwaarde 
dat de door h en gebezigd e lijstj es i:en m inste a l de, bij a linea 1 
van dit artikel voorziene aanduidingen dragen. 

Art. 14. De verplichtingen ten laste van de werkgevers, 
tegenover het Nationaal Fonds worden ged ragen do or het 
Rij k, wat de werkneiners-vertegenwoordigers bij het mijn
toezicht betreft; deze vertegenwoordigers maken op verplich
tende w ijze deel uit va n de voorzorgskas in het ressort, waar 
zij hun amb t uitoefonen. 

Art. 15. De verplichtingen in ' t a lgem een en inzonderheid, 
bij hoofdstuk III van dit besluit voorzien, ten la ste van d e 
werkaevers tegenover het Nationaal Fonds, dienen door d e 
priva~e aannemers nagekomen, wat de b ij artikel 4 van dit 
besluit b ed oelde werknemers betre ft. Deze werklieden zijn 
op een verplichtende wijze aangesloten bij de voorzorgskas 

van het ressort, waarin zij arbeiden. . . 
Bij d en aanvang van het werk, d ienen d e werkgevers, b11 

d e voorzorgskas van hun ressort op te geven : naam en adres 
v an de priva te aa nnemers, met de uitvoering van d e _wer~~n, 
in d e geconcedeerde terreinen b elast en die d e e1genh1ke 

exploitatie aanbelan gen. 

HOOFDSTUK IV. - De vooi·deelen aan de verzekerden 
en hun rechthebbenden vel'leend. 

AFDEELING 1. - Voordeelen aan de wegens ouderdom 
gepensionneerde we rk,lied en verleend . 

. waarvan het bedrag bij artikel 1 2 
A t 1 6 De stortmgen, Id d 

r · · dd l Augustus 1930 is vastgeste , wor en 
van de wet · . bï de A lgemeene Lijfrenteka s. 
bestemd tot rentevo~mmg J de twee derden aangerekend 

D t t'naen d1enen voor h eze s or 1 .,, . 1 .. k h premies, en voor et 
k · door 1aar 11 se e 

voor verze enngen . door enkele premies, afge-
a nder derde, voor verzekenngen 

sloten. . gevestia d worden op het 
d deze stortingen "' • N . l 

De renten, oor d ' laste van het at1onaa 
1·1 d . ttre Jl1C7 ten 9 0 

oogenb ' c er m~eno e "'Wet dd. 1 A ugustus 1 3 v er-
F onds, bij toepassmg van ~ t a elijk aan 188 t. h. van 
hoogd , m et een aanvullen e ren e, "' 

• 
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he t bedrag der renten bij de Algemeene Lijfrentekas geves
tigd , en met een bijdrage van het Rijk. 

D e hierna bepaalde bijdrage van he t Rijk wordt berekend, 
in evenredigheid met de . som welke het geheel bedrag uit
maakt van de bij de Lijfrentekas gevestigde rente en der aan
vullende rente, ten laste van het Nationaal Fonds, op naam 
van d en verzekerde. 

W at d e mannelijke verzekerden betreft, wordt d e Rijks·
bij drage vastgesteld op l OO t. h. voor dezen, geboren van 
1867 tot 1874; op 75 t. h. voor dezen gebore n van 1875 tot 
18 79; op 60 t. h. voor dezen geboren van 1880 tot 1884, 
en op 5 0 t. h. voor dezen geboren na l 884. 

Wat de vrouwelijke verzekerden betreft, wordt d e Rijks
bijd rage vastgesteld op l OO t . h. voor dezen geboren van 
1872 tot 1874; op 75 t. h. voor d ezen geboren van 1875 tot. 
1879; op 60 t. h. voor dezen geboren v a n 1880 tot 1884, en 
op 50 t. h. v oor dezen geb oren na 1884. 

Het jaarlijksch maximum bedrag der tegemoetkoming van 
het Rijk is vastgesteld op 1, 200 frank per verzekerde . 

Nochtans, overeenkomstig de laatsle alinea van a rtike l 15 
van de wet dd. 1 Augustu·s 1930 be treffende de b elangheb
benden die ais ondergrondsche mijnwerkers werden gepen
sionneerd, b lijft de Rijkstegemoetkoming vastgesteld zooals 
in onderstaanden ta bel is aangeduid : 

Leefti jd waarop 
Rij kstegemollkoniin,; 1·an rlc vcrzckcrden gcl.Jon 11 

ho> t pens iocn \'llll v ~1H , . ll ' l un word L toegekend . l8Gï -187'1. 1875- !l.)ï !J. 1880· J 8&J. 188.J.. 
55 jaar 133 t. h. 108 t. h. 93 t. h . 83 t. h. 56 jaar 124 t. h. 99 t. h. 84 t. h. 74 t . h. 57 jaar 116 t. h. 9 1 t . h. 76 t . h. 66 t. h. 58 jaar 11 0 t. h. 85 t. h. 70 t. h. 60 t. h. 59 jaar 105 t. h. 80 t. h . 65 t . h. 55 t. h. 
A rt. 1 7. De. verplichte stortingen, gedaan krachtens een 

verzeke ringswet, voorzien bij artikel 3 1 van de wet dd. 1 Au
gustus 1930, zijn d e s tortingen v 66r de pensioenverleening 
gedaan en bij speciale wetten op · de mijnwerkerspensioenen, 
d e a lgem eene wetten op d e ouderdomspensioenen en de 
we tten op he t pensioen der bedienden, vereischt. 

.., 
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Worden eveneens a is verplichte stortingen aa~gezien, de 
stortinuen uedaan na 1 Januari 1912, voor rekenmg van de 
werkli;den~ die a1 b eiden in de ondernemin~~n •. welke on der 
de toepassinu vallen van de wet en gelegen z11n m de kant~ns 
Eupen, Mah~edy en St-Vith, bij toepassing van de wetgevmg 
sedert dezen datum, in deze ka ntons van kracht. . . . 

De A lgemeene Lijfrentekas en de andere verz~kenngs1~ncd~-
h d e toepassmg der m it tinuen aanuenomen met et oog op . I 

"' "' d' h t Nat10naa a rtikel opgesomde verzekeringswetten ienen, e h ff 
Fonds op aanvraag dezes, d e inlichtingen te_ vers~ . a en 

b ff ' de renten die een p ensioengerechttgd m11nwer
etre enae ' h sioen der 

, k htens een der speciale wetten op et pen 
ker rac 1· h t' 

.. , k toekomen 'llÎt hoofde van verp ic ten stor m gen , 
m11nwer ers d 'h oger b e doeld e verzekeringswetten 
krachtens een er 0 

gedaan. t worden berekend met het oog op den wezen

lijfe~zel::~i;; van den belanghebbende, wanneer d dezed:~: 
mijnwerker , pensioen verkrijgt; deze r~nten ;vor en 

henkomst van het Nationaal Fond s mtbetaatd. 
tusse l . eduwerenten 

V oor de uitbetaling der over evmgs- en wh d 
b l h bb d n krac tens een er door de gep ensionneerde e ang e en ~ ' . h 'd van 

. 1 tt op h et mijnwerkerspenstoen, mt oo1 e . 
specta e we en . d b" dit art1-

h . b ' . toepassm g van een er lJ verplic te stortmgen, 11 . wordt op 
kel vermelde verzekeringswetten verwo1ven , 

dezelfde wijze gehandeld. .. 

d e ensionneerde m11nwer-
A t 1 8 De we.,.ens ouder om e- p d d b' · artikel r . . o t . .,.ehou en e lJ · · b eid voort.,.aa , 1s o . . 

ker die met m11nar o 1930 orgeschreven stortm-
, dd I" Auaustus vo · h d 

5 van de wet .b d . 'f h fd is van zijn ka nt verphc t e 
doen· het e nJ s oo 

ge n te • d b .. drauen te storten. 
overeenstemmen e lJ h o b drag bij artikel 12 van bedoelde 

· rvan et e · d ' 'd .. J D e stortmg , waa b h t op eene m iv1 ue" e 
Id wordt overge rac . d 1 

wet is vastgeste ' Lïfrentekas, ten em e aa~vu -
b . · d Algemeene J d m1ddel rekening, IJ e . De aanvullende renten, oor .. 

1 d renten te vestigen. . bij de A luemeene L11f-
en e zien.e stortmgen o d 

van d e hierboven voor d klieden verworven en oor 
a n e wer b 1 rentekas ten gunste v . l Fonds tot een e oop va~ 

1. h et Nat10naa ' R' 'k e t de bij a rh-
b emidde m g van b 'ddeling van het lJ ' m 1930 
1 88 t h en d oor emt d t dd. 1" A ugustus . ., 5 van e we 
kel 15 , alinea's 1 tot ' 

11111 ..... ___ ~------------------------------------------------
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vastgestelde bedragen vermeerderd, worden in ka pitaal op 
bij artikel 2 0 van deze wet bepaald~n ouderdom en voor
geschreven voorwaarden, b etaalbaa r gesteld. 

Zooa ls hierboven werd gezegd gaan d e aanv ullende renten 
op d e gepensionneerde weduwe n over ; d eze renten worden 
in kapitaal, b ij he t overlijden van den echtgenoot, uitbetaaid. 

D e renten, ten behoeve van de gepensionneerde werkliede n 
en van de weduwen, na de pensionneering van den b elang
hebbende , bij toepassing van artikel, 19, laatste alinea van 
de wet dd. 30 December 19 24, gevestigd , kunnen do~r d e 
A lgemeene Lij frentekas worden terugbetaald. 

Art. 19. D e renten bij d e A lgemeene Lijfrentekas d oor de 
gepensionneerden, v66r of na de wèt dd. 1 Augustus 1930 
verworven, door m iddel van verplichte sto rtingen, na hun 
p ensionneering gedaan krachtens een d er verzekeringswetten 
ander dan deze op het mij)lwerkerspensioen, word en door de 
Algemeene Lijfrentekas uitb etaald. 

· Deze laatste betaalt even eens al d e door deze w et ver
p lichte stortin gen gevestigde renten . 

Art. 20. Wat de krachtens de samengescha kelde wetten 
dd. 30 Augustus 1920 gep ensionneerden b etreft, waarvan 
het pensioen werd vastgesteld, rekening houdende m et de 
renten d ie zouden v erworven zijn geweest, zoo de stortingen 
me t voorbehoude n kapita al bij toep a ssing van b edoelde wetten, 
met a fgestaan kapitaa l waren gedaan, wordt het b edrag van 
het aanvullingspension ten laste van he t Nationaal Fonds 
voorzien bij de artikelen 31 en 3 1 b is va n d e w et dd. 1 Au
gustus 1930, m et 60 fra nk v ermindert, zoo het b edrag van 
het voorbehouden kapitaal 156 fra nk te boven gaat. 

De bela nghebbenden bij vo rig alinea bedoeld m ogen de 
ren.tten v an het voorbehouden ka pitaal la ten omzetten in 
renten v an a fgestaan ka pitaa l, ten einde het volle bedracr te 
genieten va n het aanvullend gedeelte voorzien bij de artike
Ien 31 en 31 bis van de wet dd. 1 Augustus 1930. 

Art. 2 l . Het ouderdomspensioen voorzien bij de wet dd. 
1 Augustus 1930 wordt vanaf d en leeftijd van 55 jaar aan de 
ondergrondsche mijnwerkers en vanaf 60 jaar aan de boven
grondsche mijnwerkers verleend. Het wordt evenwel vanaf 
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5 S jaar verleend aan de m achinisten der uitdelvingstoestellen, 
die er kunnen van la ten blijken, gedurende minstens dertig 
ja ren uitsluitend m e t dit speciaal werk, te zijn b elast geweest, 
crezien er rekenincr wordt crehouden met werkdiensten van de 
~ndergrondsche ~ijnwerk:rs, voor het berekenen va n de 
hoogerbedoelde dertig ja ren. 

A r t. 2 2. V ooi de b erekening van d e minimum dienstver
strekking, bij toepassing van de wet dd. 1 Augustus 1930 
vereischt, tot het ve rleenen van de oude rdomsp ensioenen en 
de overlevings- en invaliditeitsvergoedingen, w ord t a is werke
lijke d ienstverstrekking b eschouw d, ond er d ez.elfde voorv.:~ar
den ais op het oogenblik van ongeval of z1ekte, het hJ ~s
bestek waarop de bela nghebbende, om reden van v o lled1ge 

k b 1. l ei"d ter uitvoerincr eener overeenkomst of ·wer on e ... waam1 , o . 

1 ne reaeling de v erleende vergoedmg voor 
eener a gem ee o • . • k 

b "d l of ziekte aenoot toepasseh1k op al de wer - . ar e1 songeva ., • . 
lie den eener onderneming of van ee n ondernemmgsgroep. 

Art. 23. D e m inima p ensioenen v oorzien b ij ar t ikels 3 1, 

31 h . 36 ·de wet dd 1 A uaustus 1930, worden ver-1s en van · "' . d l 
laa a d tot het b eloop van de Rijkstegemoetkom m g, a is aan ede 

0 

• l rderina inaeval e in de rentevormmg en as rentevermee "'' 0 • 

crepensionneerde to t een vreemde na tionaliteit behoort en zic~ 
~iet kan beroep en op het stelsel der wederzijd sche begunstJ
aina voorzien bij a rtikel 2 v an de wet dd. 1 Augustus 19 30. 
"' "' 

Art. 24. De vermeerdering, ten laste van het Rijk, .en h~~ 
II nd aedeelte v an het Nationaal Fonds, voorz1en biJ 

aa~kvul e31 "'3 1 bis 35 36 van de wet dd. 1 Augustus 19 30, 
a rt! e s • ' • k d 
worden tot een beloop van 5 0 t. h. van hun bedra~ toege e n 
aan de echtgenoote van d en gepensionneerde, m geval de 

twee echtelieden gescheiden zijn. 
Hetzelfde geldt voor de toelagen verleend aan de invalie

den, krachtens de artikelen 32 et 39 der wet van 1 Augustus 

1930. 
Om in het genot kunnen te treden van het deel van het 

pensioen of van de toela ge, die haar wordt verleend, dient 
de echtgenoote de aanvraag er van te doen bij de bevoegde 

voorzorgskas. 
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De ingenottreding van dit deel is vastgesteld op den eersten 
dag der maand die volgt op degene waarin de echtgenoote 
·haar aanvraag heeft ingediend. 

Nochtans wordt het door dit ~rtikel erkend recht geweigerd 
aan de echtgenoote waartegen de sch eiding bij lijve uitslui
tenlijk werd uitgesproken. 

In geval de echtgenoote sedert één jaar geen bekende ver
blijfplaats in België bezit, wordt de echtgenoot beschouwd 
ais wêduwnaar, wat het bedrag, van het te vereffenen pensioen 
of toelage betreft. 

Art. 2 5. De werklieden, die v66r het bereiken van den 
leeftijd om te worden gepensionneerd, het werk in de mijn 
moeten neerleggen uit hoofde eener economische crisis, welke 
de afdanking van het personeel voor gevolg had, of tenge
volge van het tijdelijk of voorgoed a lgeheel stilleggen van 
het bedrijf, waaraan zij laatst waren verbonden en die v66r 
d en wettelijk vereischten leeftijd om gepensionneerd te ·wor
den, uit hoofde van het voortduren der aangehaalde omstan
digheden niet meer de kwaliteit van mijnwerker konden terug
bekomen , kunnen op het genot der v oordeelen d er k ap itali
satie en op die, voorzien bij a rtikel 31 van de wet dd. 1 Au
gustus 1930 aanspraak maken, zoo zij op 55 jarigen leeftijd 
kunnen getuigen dat zij a is ondergronde rs minstens dertig 
dienstjaren tellen en op 60 jarigen leeftijd, dat zij ais boven
gronders, dertig dienstjaren tellen. 

De b elanghebb enden, bij het hierboven v ermeld a linea 
b edoeld, dienen het bewijs te leveren : . 

1° Dat zij bij de werkbeurs van hun s treek a is mijnwerker 
of arb eider eener daa rmeê gelijkgestelde nijverheid zij n inge
schreven, gedurend de periode b egrepen , tusscheR het oogen
blik waarop het werk bij de mijn of een d aarmeê a elij kge
stelde nijverheid werd stilgelegd en d en leeftijd om te

0 

worden 
~e~ensionneerd of ten minste n tijdens de twee jaren, die h e t 
md1enen van de vraag om gepensionneerd te worden, vooraf 
gingen ; 

2° Dat zij door . een getuigschrift, a fgeleverd door de 
gewestelijke arbeidsbeurs kunnen bewi1.zen aee k b d 
• · · · d l • o n wer aan o , 
t Z IJ m e wolmijnen of in een der daarmêe gelijkgestelde 

b ed rijven van d e hand te hebben gewezen; 
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3° Dat zij bij de b edrijfshoofden persoonlijk voetstappen 
hebben aangewend, om de kwaliteit van mijnwerker terug te 
bekomen. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het voor
leggen. van getuigschriften, uitgaande van 3 bedrijfshoofden, 
die in hun omgeving wonen of van het bedrijfshoofd w aar zij 
laatst hebben gewerkt en verklarend dat hun aanvraag om 
werk, niet in aanmerking kon worden genom en. 

Deze laatste voorwaarde wordt enkel vereischt voor de 
\verklieden, die bij toepassing van artikel 34 van de wet dd. 
1 Augustus 1930, v66r 1 Januari 1933, om het genot van het 
ouderdomi::pensioen zullen verzoeken, voor zooveel zij v66r 
1 Janua1i 193 1, tot een stilgelegd bedrijf hebben behoord. 

Zoo deze belanghe bbenden evenwel den wettelijken leef
tijd voor de pensionneering, op 1 J a nuari 1931 hebben over
schreden, dienen zij door a ile ·noodige rechtsmiddelen het 
bewijs te leveren, da t zij het noodige hebben gedaan om de 
kwaliteit van mijnwerker terug te krijgen. 

Art. 26. De werklieden, die den mijnarbeid v66r den wet
telijk vereischten leeftijd om gepensionneerd te worden, 
hebben verla ten en op d ezen leeftijd a is vaste bezoldigde 
bedienden of secretarissen werkzaam zijn bij syndicale inrich
tingen der mijnwerkers, aangesloten bij een syndicale centra le 
en vertegenwoordigd in den schoot van een beheersraad eener 
v9orzorgskas, kunne n op het genot der voordeele n, voorzien 
bij alinea 1 v an he t vorig artikel aanspraak maken, zoo zij 
aetuiaen aan de a ldaar vermelde voorwaarden betreffende 
leeftijd ~n duur van diens tverstre kking te voldoen. 

D eze b elanghebbenden dienen het bewijs te leveren, dat 
zij den m ijna rbeid hebben v erlaten om bovenbedoelde bedie
ningen uit te oefenen; dat zij de kwaliteit va n m ijnwerker niet 
hebben ve rloren , tusschen het neerleggen van d en mijnarbeid 
en het aanvangen van hun functie bij de syndicale inrichtin
gen, of ten minste dat zi j tot een dezer laatste hebben behoord 
gedurende d e twee jaren die de n datum van he t indie nen 
hunner pensioenaanvraag vooraf gingen. 

Art. 2 7. De werklieden, die verplicht zijn geweest d en 
mijnarbeid neer te leggen , uit oorzaak van a rbeidsonaeval 
waardoor zij in de onmogelijkheid ware n op norma le 

0

wijz~ 
in een a a n de w et dd. 1 Augustus 1930 onderworpen nijver-
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heid te a rbeiden, kunnen op 5 5 of 60 jarigen leeftijd, op het 
genot d er bij artikel 2 5 , alinea 1 , van dit besluit voorziene 
voordeelen aanspraak maken, zoo zij het bewijs leveren onder
scheidenlijk gedurende dertig jaren, 'tzij onder- of boven
gronds te hebben gewerkt, v66r d at hun h et ongeval over
kwam. 

H et genot van bedoelde voordeelen wordt evenwd aan 
den belanghebbende niet verleend, zoo het persoonlijk wer~. 
eender welk werk, dat hij na het ongeval heeft geleverd, meer 
d a n 4 5 0 fra nk per maand heeft opgebracht. 

Art. 28. De bij artikelen 2 5, 2 6 , 2 7, van dit hesluit bedoel
de werklieden, genieten de voordeelen voorzien bij de arti
kelen 31 bis en 35 , alinea l, van d e wet dd. 1 Augustus 1930, 
zoo zij bewijzen aan de bij qeze artikelen vereischte voorwaar

den te voldoen. 

Art. 2 9 . Zoo het twee, wegens ouderdom gepensionneerde 
echtelingen betreft, wordt de rentevermeerdering ten laste van 
het Rijk enkel aan den echtgenoot toegestaan. W a nneer de 
echtgenoote v66r h aar m an is gepensionneerd, krijgt zij, tot 
op het oogenblik da t deze laatste wordt gepensionneerd, 50 
t. h. van het bedrc1g der vermeerdering, die met het geboorte
jaar van haar echtgenoot overeenstemt. 

Art. 30. De pensioengerechtigde, die een evenredig ouder
domspensioen geniet mag de diensten niet laten gelden in een 
der aan de wet onderworpen bedrijven na zijn pensionnee

ring verstrekt, wanneer het geldt een ouderd omspensioen, 
voorzien bij artikelen 31 of 31 bis van de wet dd . 1 Augustus 
1930 of wanneer het na zijn pensionneering een evenredig pen
sioen van een hooger bedrag b etreft. 

AFDEELING Il. - V oordeelen verleend aan de invalide 
arbeiders. 

Art. 3 1 . De arbeider vallende onder toepassing van d e wet 
dd. 30 December 1924 of van de wet dd. 1 Augustus 1930 
kan om het genot verzoeken van het invaliditeitspensioen 
voorzien bij artikel 32 der wet dd. l Augustus 1930, op voor. 
waarde dat hij het b ewijs levert van de ongeschiktheid waari 
hij zich bevindt om op norma le wijze in het verzekeri~gsplic~ 

-

' 

> 
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tig bedrijf te a rbeiden, 'tzij onder den grond, 'tzij aan den 
bovengrond. 

Deze ongeschiktheid wordt vastgesteld door een aenees
kundig attest door den aanv rager overgelegd, den a:rd der 
aandoening aanduidende, a lsm ede de gevolgen ervan ond er 
opzicht van a rbeid sgeschiktheid van d en aanvrager in de 
onderneming, waarin hij werkzaam is. 

De voorzorgskas belast met het onderzoek der aanvraag 
van den belanghebbende, mag a is zij zulks noodig acht, den 
aanvrager aan het onderzoek van een door haar aangeduiden 
geneesheer onderwerpen of bevelen da t d e bela ng hebbende 
zich, in een door de voorzorgskas aan te duiden gesticht, aan 
eene v oorloopige waarneming onderwerpe. 

ln geval er van de door d en bestuursraad der voorzorgskas 
genomen beslissing bij het hooger-scheidsgerecht in a ppel 
wordt gegaan kan de aanvrager aan h et onderzoek van een 
door bedoelde hooger gerecht aangestelde~ geneesheer wor
den onderworpen . 

Art. 32. D e invaliditeitstoelage voorzien bij a rtikel 
l 0 a linea, der wet dd. l Augustus 1930, wordt verleend 
den belanghebb.ende : 

32, 
aan 

Minder d an 40 jaa r oud, die bewijst d a t hij minstens 
1 0 dienstjaren telt ; 

Van 40 tot 44 jaar oud en tot zijn voile 45 jaar , die 
bewijst dat hij minstens 12 dienstjaren telt ; 

Van 45 tot 4 9 jaar oud en tot zi'jn voile 50 jaar;-die 
bewijst dat hij minstens 1 5 dienstjaren telt; 

Van 50 tot 54 jaar oud, en tot zijn voile 55 jaar, die 
b ewijst dat hij minstens 18 dienstjaren telt; 

Meer dan 55 jaar oud, die bewijst da t hij minstens 20 
dienstjaren telt. 

Bij de rekening van zijn dienstjaren voor de toepassing van 
dit artikel , heeft de .b elanghebbende het recht om in aanmer
king te doen komen, het arbeidstijdperk gedurende hetwelk. 
hij een ziektetoelage heeft genoten in uitvoering van een 
overeenkomst of van een a lgemeene regeling toepasselijk op 
al de arbeiders van een onderneming of van een groep van 
ondernemingen. 
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De invalideitstoelage kan niet worden verleend aan den 
belanghebbende, die, op het oogenblik d a t hij zijn aanvraag 
indient, de vereischten vervuld om het ouderdomspensioen te 
genieten, bij toepassing der wet dd. 1 Augustus 1930. 

Art. 33. ledere arbeider vallende onder toepassing der 
wet dd. 30 December 1924, kan zich beroepen op de bepa
lingen van artikel 32 der wet dd. 1 Augustus 1930, indien hij 
de voorwaarden vervult wat betreft den leeftijd en den duur 
der diensten voorzien bij dit artikel, en indien hij het b ewijs 
levert, dat hij v66r 1 ·J anuari 1 931 de mijnwerken h eeft moe
ten verlaten uit oorzaak van een ziekte, welke een ongeschikt
heid om op normale wijze in het mijnbedrijf te arbeiden ten 
gevolge had. 

Wordt beschouwd ais hebbende niet gearbeid, de bela ng
hebb ende wiens persoonlijken arbeid verricht na het ophouden 
van den arbeid in het mijnbedrijf uit oorzaak van ziekte, 
maandelijks niet h~eft opgebracht of niet heeft opgeleverd 

Meer dan 250 frank in den ioop van h et tijdsbestek van 
1 J anuari 1925 tot 1 A ugustus 1926; 

Meer d a n 300 frank in den loop van het tijdsbestek van 
1 n A ugustus 1926 tot 1 December 1929; 

Meer da n 4 S 0 frank in den loop van h et tij dsb estek k0-
mende na den l 11 December 1929. 

Art. 34. De bij het vorig a rtikel voorziene invaliditeits
toelage, ka n slechts worden verleend vanaf deni dag waarop 
de belanghebb ende zijn recht heeft uitgeput op he t genot van 
den ziekte toeslag, verleend in uitvoering va n een overeen
komst of een a lgemeene regeling toepasselijk op al a rbeiders 
van een onde1neming of van een g roep van ondernem ingen. 

Wordt beschouwd ais zijnde in gediend op den dag van 
het verstrijken van het genot d er ziektetoelage, de aanvraag 
om invaliditeitstoelage: ingediend binnen de vijftien dagen 
volgende aan d ien dag. 

Art . 35 . De onder toepassing van artikel 32, 1° alinea, der 
wet dd : 1 Augustus 1930 verleende invaliditeitstoe]age, wordt 
verminderd met een derd e voor den b elanghebbende, wiens 
persoonlijken arbeid, welke ook den aard van dezen a rbeid 
zij, van 2 OO tot 4 5 0 frank per maand opbrengt o f oplevert. 
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De invaliditeitstoelage wordt ingetrokken ais de persoon
lijke arbeid van den belanghebbende h em meer dan 450 
frank per maand opbrengt of oplevert. 

Art. 36. Ten einde de met de invaliditeitstoelage begun
stigden, die, bij toepassing der wet dd. 1 Augustus 1930, 
geen aanspraak kunnen ma ken op een ouderdomspensioen, 
in staat te stellen de voordeelen te genieten voorzien bij de 
algemeene p ensioenwet dd. 14 Juli 1930, s to rt het Na tionaal 
Fonds jaarlijks in de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, ten 
behoeve van deze belanghebbenden, de bijdragen in artikel 
2 6 dier laatste wet vastges teld. 

Deze stortingen worden gedaan op een afzonderlijke reke
ning geopend bij d e Algemeene Spaar- en Lijfrentekas , onder 
de b enaming van verzekeringsplichtige, bij toepassing d er 
algemeene pensioenwet. 

Art. 37. D e b elanghebbende begunstigd m e t de invaliditeits
toelage wegens ziekte, die in de aan de wet dd. 1 Augus
tus 1930 onde rworpen ondernemingen den arbeid h ervat aan 
een loon, da t 4 5 0 frank per maa nd niet overschrijdt, kan 
zich niet beroepen op de aldus verstrekte diensten, ten einde 
d e vereischte voorwaarden te staven vcor het verkrijgen van 
de pensioene~ en toelagen voorzien bij d e wet dd. 1 Augus
tus 1930. 

Art. 38. D e b elanghebbenden, die krachtens artikel 3 2 
de r wet dd: 30 December 1924, het genot h ebben van een 
invaliditeitstoelage, genieten ter vervanging van dit voordeel, 
d e toelage voorzien bij a r tike l 3 2 d er wet dd. 1 Augustus 
1930, indien ze zich in d e vere1schten b evinden, bij dit 
laatste artikel bepaald. 

De belanghebbenden, die zich niet in d e v ereischten bevin
d en voorzien bij artikel 32 d er wet d d. 1 Augustus 1930 om 
de bij dit artikel voorziene toelage te genie ten, b ehouden 
onder toepassing van artikel 93, 2° a linea, der wet dd. 1 A u
a ustus 1930 het genot der voordceler., welke zij op 31 D e-
"' ' 
cember 1930 genoten. 

Art. 39. De ouderdomsrenten gevestigd bij d e Algemeene 
Lijfrentekas en vooraf uitbetaald aan d e invalide arbeiders 
in uitvoering van a rtikel 32 der wet dd. 30 D ecember 1924 , 
worden niet verd er verstrekt a an de b ela nghebbende n, die 
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bewijzen dat zij minstens dertig jaar werkzaam zijn geweest 
in de ondememingen onderworpen aan de wet dd. 30 De
cember 1 924. 

D e wiskundige reserves van deze a fzonderlijke renten wor
den door de Lijfrentekas opnieuw gekapita liseerd, met het oog 
op het vestigen van een persoonlijke ouderdomsrente, die 
ingaat op den wettelijken leeftijd bepaald voor het ouder
domspensioen, vastgesteld bij de wet dd . 1 Augustus 1930. 

De Algemeen l.ijfrentekas mag, op verzoek van het Natio
naal Fonds, opnieuw de wiskundige reserves kapitaliseeren 
b etreffende de renten verworven door de belanghebbende
toelagetrekkers, die tengevolge van het hervatten van den 
a rbeid de invaliditeitstoelage niet meer genieten. 

Art. 40. Wat betreft de verstrekking der invaliditeits
toelagën verleend krachtens de artikelen 32, 39 en 93, 2° ali
nea, der wet dd. 1 Augustus 1930, geniet het Nationaal Fonds 
de voordeelen verleend door het Rijk aan de erkende mutua
liteitsverbonden. 

Deze Rijkstegemoetkoming is bepaa ld op 2 0 t . h . van 
het totaal bedrag der verleende toelagen . 

De invalide arbeiders van vreemde nationaliteit genieten 
de vo~r~eelen voorzien bij artikel 32 der wet dd. 1 Augustus 
193 0 Juist a is de belanghebbenden va n Belg ische nationali
teit, b ehoudens toepassing van artikel 2 derzelfde wet, die een 
vermindering van 1 / S van het bedrag d er toelage voor gevolg 
heeft. 

Art. 41. ledere arbeider, die het genot heeft · van een mva-
liditeitstoelage, geniet teve ns rechtshalve op 60 · · 1 f . . . -1angen ee -
t!Jd het oud erdomspens1oen voorzien bij a rtikelen 33 of 3 7 
der wet dd. 1 Augustus 1930, indien hi1· bewi1· t d h"· d · · · 1 · s • a t IJ ertia 
1aar d1enst te t m aan de wet onderworp d . 0 

. . en on ernemmaen. 
deze leefti1d wordt op SS jaar gebracht · d " h "· b "'.. ' 
d h .. . d d ' m ien IJ ew11st 

a t IJ m e on ergrondsche werken d e t" · d " ' r ig 1aar 1enst telt. 

Art. 4 1 bis. Wordt goedgekeurd het b d h ene en overgesc re-
ven reglem ent, vastgesteld door den b eh d h eerraa van et 
Nationaal Fonds ter uitvoering van d e wet dd. 9 April 1922 
en van artikel 39 d er wet dd. 1 Augustus 1930 : 
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REGLEMENT 

1 . Er wordt een jaarlijksche toelage verleend : 

1° Aan · de weduwen d er mijnwerkers, die, behalve de 
leeftijdsvereischte, de andere voorwaard en vervullen voorzien 
bij artikel 14 van de bij koninklijk besluit dd. 30 Augustus 
1920 samengeva tte wetten; 

2° Aan de steenkoolmijnwerkers, die op 1 J anuari 193 1 
de toelage genieten ter uitvoering d er wet dd. 9 April 1922 , 
en aan de· steenkoolmijnwerk ers, die na den 1° J anuari 193 1 
om het aenot va n dit voordeel zullen v erzoeken, indien zij 
verplicht

0

waren den arbeid in het m.ijnbedrijf te verlaten v66r 
den 1 n Januari 1925 om reden van ziekte, welke een volko
m en arbeidsongeschiktheid tengevolge ha d , zoo zij behoeftig 
zijn, ais bepaald bij d e a lgem eene pensioenwet, en indien zij 
in een der drie b enedenvermelde categorieën vallen : 

A . Zij die, verplicht den a rbeid te staken, v66r den ]eef
tijd van 60 jaar, indien zij bovengronders zijn, of v66r den 
leeftijd van 5 S jaa r , indien zij ondergronders zijn, laten 
blijken van minstens d ertig jaar dienst in de Belgische steen
koolmij nbedrijven ~ 

B. Z ij die, verplicht d en mijnarbeid te staken, onderschei
denlijk v 66r den leeftijd van 6 0 jaar of van 5 S jaar, zonder 

dertig jaar dienst te hebben verstrekt, laten blijken van 
minste ns twintig dienstja ren; 

C. Z ij die , m eer da n 60 of dan SS jaar oud zijnde, naar 
gela ng zij boven - of onde rgronders zijn, zonder nochta ns 
dertig jaar dienst in een mijnb edrijf te tellen, laten blijken 
van minstens twintig dienstja ren. 

Il. H e t bedrag der toelage is vas tgesteld op 1,320 frank 
voor de onder 1 n hierboven b edoelde weduwen. 

Het is vas tgesteld op 4,800 fra nk en op 3 , 708 frank onder
scheidenlijk voor d e gehuwde a rbeiders e n d e ongehuwden 
bedoeld onder 2e-A, die, gedurende minstens dertig jaar, in 
de ondergrondsche mijnwerken werkzaam zijn geweest; op 
2 ,520 frank voor d e b ela nghebbenden bedoeld onder 2°A, 
die niet gedurende dertig jaar in de ondergrondsche mijn
werken werkzaa m zijn geweest, en voor de bela ngh ebb enden 
bedoeld onder 2°-B. en C. D it laatste bedrag kan door een 
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b eslissing van den beheerraad van het Nationaal Fonds wor
den gewijzigd. 

III. De bij dit reglement voorziene toelagen worden verleend 
vanaf den eersten dag der maand, volgende op den dag, 
w aarop de aanvraag werd ingediend. 

IV. De aanvraag om toelage wordt ingediend bij den 
b eheersraad van de voorzorgkas van het district, waarin de 
aanvrager of de echtge~oot van de aanvraagster laatst werkzaam 
is geweest. 

V. De invaliditeitstoelage voorzien in dit reglement wordt 
den belanghebbende onttrokken, wanneer zijn persoonlijk 
werk, welk dan ook de aard van dit werk zijn mocht, hem 
meer dan 450 frank per maand oplevert of opbrengt. 

Wanneer het persoonlijk werk van den belanghebbende, 
welk dan ook de aard van dit werk zijn mocht, hem 200 tot 
450 frank per maand oplevert of opbreng t, wordt de toelage 
met één derde verminderd. / 

VI. Zoodra de belanghebbenden, arbeiders of weduwen, 
het bij de wet dd. 1 Augustus 1930 voorzien ouderdomspen
sioen genieten, houden zij op de toelage te trekken. 

VII. Voor de arbeiders, die de toelagen genieten, en die 
bij toepassing der algemeene pensioenswet vanaf 1 Januari 
1931 worden gepensionneerd, wordt het bedrag der toelage 
op 1,200 frank gebracht. 

Voor de belanghebbenden wien, op Januari 193 1, bij toepas
sing der algemeene pensioenwet he t ouderdompensioen w.ordt 
verleend , is het bedrag der toelage gelijk aan het totaal bedrag 
der voordeel en, die ten behoven der belanghebbenden, op 
31 December 1930 en in uitvoering der wetten dd. 9 April 
1922 en 30 December 1924, worden verleend. 

VIII. De toelage mag nie t worden verleend aan : 

a ) De weduwen, die opnieuw in den echt treden · deze 
bela nghebbenden bekomen opnieuw hun rechten w~nneer 
zij terug weduwe worden; ' 

b ) D eger.e die in concubinaa t leven, en zij die, wanneer 
hun echtgenoot komt te overlijden, van hem wa ren gescheiden 
voor zoover de scheiding hun kan worden toegeschreven. ' 

c) Zij, die een gekend slecht gedrag hebben. ' 
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IX. De bij dit reglement voorziene toelagen worden uitge
keerd door de voorzorgskassen, volgens de vastgestelde regels 
voor de betaling der bij toepassing der wet dd. 1 Augustus 
1930 verleende pensioenen. 

X. De modaliteiten die, in uitvoering der wet dd. 1 Augus
tus 1930, zullen worden vastgestelcl, om de arbeidsongeschikt
heid te bepalen en te controleeren, zijn toepasselijk op de 
arbeiders wien, krachtens dit reglement, de toelage wordt 
verleend. 

X I. De arbeiders en weduwen van vreemde nationaliteit, 
waarvan sprake in dit reglement, genieten, zoowel ais de 
belanghebbenden van Belgische nationaliteit, de voordeelen 
erbij voorzien, behoudens de toèpassing van artikel 2 der 
wet dd. 1 Augustus 1930, houdende een vermindering van 
1 / 5° van het bedrag der toelage. 

XII. Oit reglement treedt in werking den 1" Januari 1931 . 

AFDEELING Ill. - Voordeelen oerle end aan de weduwen, 
de kinderen en de weezen. 

Art. 42 . De weduwenrente gevestigd door middel v a n de 
stortingen gedaan in de Algemeene Lijfrentekas, op d e reke
ning van den verzekerde, gaat in op den 1" der maa nd v ol
gende aan die, waarin de echtgenoot is overleden. 

De betaling heeft plaats op verzoek van de b ela ngheb
bende. 

Indien de echtgenoote denzelfden lee ftijd heeft a is den ver
zekerde, dan wordt het renteb eloop vas tgesteld op de b edra
gen bepaa ld bij a rtikel 18 der wet d d. 1 Augustus _1930, naar 
den leeftijd van den v erzekerde op het oogenbl1k van he t 
overlijden. 

Wanneer de verzekerde en zijn echtgenoote in leeft ijd ver
schillen, dan wordt he t rentebedrag gewijzigd overeenkom stig 
een door de regeering goedgekeurde schaal. 

De a ldus gevestigde weduwenrente wordt aangevuld d oor 
een tegemoetkoming van het Na tionaal F onds gelij k aan 1 88 
t. h. va n haar bedrag en door d e bij a rtikel 1 5 d er wet d d. 
1 Augustus 1930 v oorziene Rijksbijdrage. 

Deze bijdrage wordt berekend naar d e som vertegenwoor
d iaende het totaa l van de rente en ·van de tegemoetkoming 
va: het Nationa al Fonds. 

____________________________ :-.. ................... ________ __ 
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De gepensionneerde weduwe geniet bovendien, onder de 
bij de laatste twee alinea's van artikel 18 van dit besluit voor
zien~ voorwaarden, de renten verworven door de verplichte 
sto rtmgen gedaa n na de toelating tot het pensioen van den 
echtgenoot, onder toepassing der wetten dd. 3 O December 
1924 en 1 Augustus 1930. 

Art. 43 . A ls overgangsmaatregel wordt b d ' d • oven 1en aan e 
weduw~n der verzekerden geboren van 1867 tot 19 0 7 . 
begunstigd met een weduwenrente krachtens de wet dd 30 
December 1924 of de wet dd 1 August 1930 . 

. · us , een rente-
verhoogmg verleend ten bezware van het Rïk h 
· 1··k h b l · J • waarvan et 1aar 11 se e oop 1s vastgesteld in ta bel II g d b' · d · 
dd 1 A ..,. 1930 evoeg IJ e wet . u,,,ustus . 

Wanneer het totale weduwenpensioen geen 840 frank 
bereikt, wordt het aangevuld ten beloope van cl 

it bedrag 
door een toeslag ten bezware van het Nationaal F d 

l d on s. 
Onder totaa we uwenpensioen verstaat m n d 

· · l e e gezamen-hike voordeelen ver e end aan de weduwe uit h fd d 
• oo e van e 

verplichte stor~ingen gedaan door haar echtgenoot of haar 
echtgenooten, m geval van achtereenvolgende huwelïk , , 
d 1 . h . d J • voor e toe a tmg tot et pens1oen van ezen of deze. 

De renteverhooging ten .bezware van het Rijk en~ toeslag 
ten bezware van het Nat10naal F onds boven voorzien, wor
d en e nkel verleei:id aan de weduwen, wier echtgenoot, op het 
oogenblik van hun overlijden; in een verzekeringsp!ichtige 
onderneming werkstellig waren of wegens ouderdom of 
invaliditeit gepensionneerd ware n, of de ziekentoelage gen o
ten, waarvan sprake in artikel 10 van dit besluit of ten slotte 
de weduwen van de arbeiders overleden binnen de zes maan
d en volgende op een a rbeidsongeval, d a t hen van de mijn 
verwij d erd heeft gehouden. 

De weduwe, die hertrouwt verliest het voordeel van het 
pensioen. 

Zij behoudt nochtans het genot van de weduw t 
enren e ten 

bezware van d e Algemeene Lijfrentekas en van d 11· e aanvu 1nas-
renten ten bezware van het Nationaal Fonds aan Id d 0 

. 

d R . 'k b' ' d • gevu oor 
e IJ s IJ rage vastgestefd bij artikel 1 5 der wet dd. 1 Au

g ustus 1930. 

l 
) 
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Art. 44. De weduwen, die 60 jaa r oud zi)n geworden en 
la ten blijken van de vo~rwaarden vereischt door de artikelen 
24 en 2 5 d er wet dd. 1 Augustus 1930, genieten de verhoo
ging van ouderdomsrente ten b ezware van he t Rijk, voorzien 
in tabel ID, gevoegd bij d e wet dd. 1 Augustus 1930, samen 
met de verhooging van weduwerente voorzien in tabel II. 

Ingeval het totale ouderdomspensioen verleend aan de 
weduwe, he t bedrag v an 2 ,400 frank niet bereikt, wordt aan 
b elanghebbehde een toeslag verleend ten bezware v a n het 
Nationaal Fonds om het ouderdomsp ensioen op dit bedrag te 
brengen. 

De toeslag ten bezware vai:i het Nationaal Fonds verleend 
aan de weduwen, wier echtgenoot was gepensionneerd of de 
voorwaarden ve~vulde om te worden gepensionneerd onder 
toepassing van artikel 36 der wet dd. 30 De'.:ember 1924 of 
d er wet dd. 1 Augustus 1930, wordt verminderd met 50 frank 
p er dienstjaar van den echtgenoot, dat ontbreekt om het 
aetal van 30 jaar aan te vullen. 0 

Onder totaal weduwenpensioen verstaat m~n de gezamen
lijke voordeelen verleend aan de weduwe, uit hoofde van de 
verplichte stortingen ged aan door haar echtgenoot of haar 
echtgenooten, in geval v a n achtereenvolgende huwelijke n , 
voor de toelating tot het p ensioen va n dezen of deze. 

D e weduwen b edoeld bij a rtikelen 24. 25 en 2 7 der wet 
dd. 1 Augustus 1930, genieten op 65-jarigen leeftijd den 
toeslag ten bezwa re van het Na tionaal Fonds, voorzien bij 
artikel 35, 2 ° a linea, van d eze wet. 

Art. 45 . De weduwen der mijnwerkers genieten de v er
hoogingen van weduwenrente en van ouderdomsrente ten 
b ezware van het Rijk, alsook d e toeslagen ten bezware van 
het Nationaal Fonds, samen met de vergoedingen, die hun 
mochten w ord en verleend krachtens de wetten op d e schade
loosstelling voortvloeiende uit arbeidsongevallen. 

De weduwen der mijnwerkers, die niet werden toegela ten 
tot he t genot der verhoogingen van overlevings- of van ouder
domsrente ten bezware van he t Rijk en van he t Na tionaa l 
Fonds voorzien bij de wet dd. 30 December 1924, uit h oofde 
van het verbod der cumula tie van bedoelde voordeelen en 
van de vergoedingen voor arbeidsongevallen , welke door 
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d eze wet werd bekrachtia d d 
V d h . 0 

' wor en toegela ten tot het aenot 
an e ver oogmgen t b "' en ezware van h t R ""k 

toeslag ten bezware van h t' N . l F e 1J . en van den 
e ah onaa onds · b" . d we t dd. 1 Augustus 1930 . .. , voorz1en IJ e 

. d " , m1ts ZIJ een nieuwe m 1enen. aanvraug 

Evenwel wordt het d " 
den 1 n J anuari 1 9 3 1 t~:;:~e~~~ v oordeelen hun enkel vanaf 

Art. 46. Er wordt een overlevingstoelage va 
verleend ten bezware van het Na tionaal F d n 780 frank 

· h on s aan de w d 
~~~o:::b:cr %e;:o:s op olvderschill igd we.lken d ag, na ede: 

. , over e en zon er m d . . k 
zaam te zijn geweest ond.. d cl bb 1 e m 1Jnen wer -

a ) D h .. cl , ~r e u e e voorwaa rde . 
. . at IJ ge urende mins tens dertig jaar in d e B .1 . h 

rru1nen werkzaam zij geweest· e g1sc e 

d
. b) Da t h ij de mijnen hebb: verlaten uit oorzaak v a . k t 
1e een volk b .d · n z1e e , 

dat h ". lodmen ~.r e1 ssongeschiktheid tengevolge had of 
IJ over e en ZIJ terwïl h" d . , 

een mij nonde·nem· J lbJ oor een arbe1dscon tract aan 
- mg was ver onden. 

De toela ge wordt niet verde r b e Id . 
b egunstigde weduwe hert .. htaa mgeval de e rmeê 

rouw t· ZIJ ' ·· h val zij opnieuw wed d ' erkn Jgt aar recht inge-uwe wor t 
. H et genot der toelage wordt. n ie t verleen 

die een ouderdomspensioen t kk cl aan de w eduwen, 
a rtikel 2 7 d er wet dd 1 A re eln9 onder toepassing van 
d .. · ugustus 30 h d 

e b11 a rtikel 28 d" . ' noc aan eze d ie ier wet voorz1ene toela . , 
T en einde aan d d ge geme ten. 

eze we uwen onder to . 
geene pensioenwet op 65-J"arig I f "d ep assm g der a lge-

k en ee hJ een p . 
ze eren, stort het Nationaal F d .. 

1
.. ens1oen te ver-

L .. f on Jaar !Jks aa d A I IJ rentekas, ten voordeele d b n e gem eene 
d 65 . van e ela na heb b d 

an 1aar oud, de bij artikel 26 cl" "' en en minder 
D b .. d ier Wet v oor . b. d gen. e IJ ragen worden gest t z1ene 1j ra-

. d o r op een a fzo cl 1· "k nmg geopen ten nam e van d ez cl n er IJ ·e reke-
k e we uwen 1 .. erde n . ' a s v nJ e v erze-

Art. 4 7. D e toela gen v oorzien bij a r tikel 2 2 
Augustus 1930 worden verleend d der wet dd. 

. aan e wed 
kmd of de kinderen ffiin'cler dan 16 jaar oud uwe Voor het 

k d d 1 · h h • wa arvan d ze er e en ast op z1c ad genomen . e ver-

Wanneer een ~!nd ophoudt ten laste te zijn of 16 ·a . 
geworden, of voor d ien leeftijd ove rlijdt w d J ar oud is 

• or en de aan de 

( 
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weduwe verleende toelagen teruggebracht op de bedragen 
voorzien bij a rtikel 22 d er wet dd. 1 Augustus 1930 voor de 
onmiddelijk lage re categoric . 

Voor het kind van vreem de na tionaliteit , d at zich niet kan 
beroepen op een wed erkec righeidsstelsel voorzien bij artikel 2 
der wet dd . 1 Augustus 1930 , wordt h et b ed ra g van de aan d e 
weduwe ve rleende toclage m et 1/ 3 verminde rd . 

De toelage voorzi en b ij a rtikel 22 van bovenbedoelde wet 
w~rdt verde r uitgekec rd ingeval de weduwe he rtrouwt. 

Z ij w ordt ook ve rder uitgek eerd ten b ehoeve van de kinde
ren, waarvan d e mijnwerker d en last op zich genomen in 
geva l van nieuw weduwscha p, dat recht geeft op de voordeelen 
voortvloeiende uit een andc re wet van verplicht verzekering te n 
behoeve van de kinderen gesproten uit he t tweede huw elijk . 

Art. 48. De toelagE voorzien bij artikel 23 der wet dd . 1 Au
gustus 1930, wordt verleend bij het overlijden d u b eidc echtgc
nooten a an het kind minder dans 16 jaar · oud , waa rvan deze 
d en last op zich hadden gc nomen . 

ln he t geval waarin de belanghebbrnd e , door een uitsluitend 
persoonlijke tussch enkomst, a lle en den last van h et kind op 
zich hed t genomen , geniet d it laa tste b ij het overlijden van zijn 
eenigen steun de wèezentoelage .tot zijn voile 16 jaar. 

Word t b eschouwd ais heele wees, het kind wiens vader 
ovn lijdt, na da t h ij een r.ieuw huwelijk heeft a angegaari. 

De b ij artikel 23 van bovenb edoelde wet voorziene toelage 
wordt verm ind e rd met 1 / 3 in geval de wees van vreemde Patio
naliteit is t:n zich niet kan beroepen op het wederkeeringheids
ste lsel voorzien b ij a rti.ke l 2 d er wet dd. 1 Augustus 1930. 

A FDEELI NG IV . - D e leve ring van stee nk,ool. 

Art. 49. H et National Fonds n eemt te zijn la ste d e levering 
van 3, 400 kilo gram st~enkool per jaar, aan de steenkoolmijn
werkers, d ie het ouderdomsp ensioen ..geni{ ten onder toepassing 
van a rtikelen 3 1, 31 bis, 33, 34 en 37 der wet dd. 1 A u gustus 
1930, almede aan d e weduwen van d e krachte ns bove nvermeld e 
we tsbepalingen gep ensionneerde steenkoolmijnwerkers of van 
steenkoolmijnw{rkers d ie op het oogenblik van hun overlijden 
de voorwaarden vervulden om kra chtens d eze b epalingen te 

worden gepensionneerd. 

____ ..................... ~----~~ .... --________________________ ...... . 
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A rt. 50. De arbeidns, die krachtens artikel 36 der wetten 
dd. 30 December 1924 en dd. 1 Augustus 1930 gep ensionneerd 
zijn of kunnen worden gepensionneerd, of hun weduwen, 
hebben het genot der levering van steenkool in de verhouding 
van 1/30 van 3,400 kilogram voor ieder jaar in steen koolmijn
ondernemingen verstrekten dienst. 

Art. 51 . De arbeiders , die krachtens a rtikelen 32, 39 t:n 93, 
2° a~inea , der wet dd. 1 A ugustus 1910 een invaliditeitstoelage 
gemeten , hebbcn het genot der levering van steenkool · d 

h d. 
0 

1n e 
ver ou mg van 1/ 3 van 3,400 kilogram voor ieder · · d 

nk l . . d Jaar m e 
stee oo rm1non ernemingen verstrekten dienst. 

Art. 52. De in België won <:.nde steenko Jm: · k · · 
k h d o .... Jnwer ers die 

rac tens e F ransch-Belgische overeenk t dd 21 M . ' 
. . oms · e1 1927 

ee n ouderdoms,pens1oen gemeten of hu d 
. - • n we uwen, ontvangen 

een hoeveelhe1d steenkool gelijk aan 3 400 k"I · 
· Id . d h . • 1 ogram, verme-

mgvu ig met et getal der Jaren dienst verstr kt . d B 1 
. h nk 1 . . b d . . e in e e -g:isc e stee . oo m11n e n1ven , en gedeeld d h 

· d. · oor et totaal der 
1aren 1enst verncht, zoowel in de Fran h d · 
al . d B 1 . h se e on em em1ngen , 

s m .e e g:isc e ondernemingen . 

Art. 53. De ais gelijkgestelde arbeiders w g d d 
. . e ens ou e r om 

gepens1onn eerd e arbe1ders of huri weduwen a lsm d d 1··k 
Id b "d • e e e ge 11 _ 

ste e ar e1 ers met degen en die een in'va!iditeitst 1 · • oe age geme-
t~n, hebben het genot der levering van steenkool in de verhou-
dmg van 1/30 van 3,400 kilogram voor ieder jaar in de steen
koolmijnondernemingen verstrekten dienst. 

Art. 54. D e te leveren steenkool is schachtkool houdende 
25 t . ~.. grof of een daarmee onder opzicht van het gebruik 
vergeh1kbaar product. 

H et Nationaal Fonds ste lt p eriodiek, in gemeen overl""'a 
met de bedrijfshoofde f d d" ~., 
d. d k r . nn ° e groepen, le ze vertegenwoor-

b1gde~ .. f e 1 wa ite1t der steenkool vast, door elk steenkoolmijn -
e ni te evere n a lsm d cl 1 · . . • e e en evcrmgspnJe 
A rt . 55. W ordt van het d ' 

sloten : genot er steenkoolleve ring uitge-

1" De gep ensionnneerd b "d d" 
W d . b e ar ei er • 1e nog werkstellia is. 

or t met eschouwd 1 k 11· "' 
heb ende wi .. a s .1?-og w er. ste ig zijnde , de b elang-

' d en ZIJn persoonl11ke arb e1d nie t meer da n 450 frank 
p er maan oplevert of opb rengt; 

J 
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2° De gepensioonneerde arbeider of de weduwe, die samen
leven met een gezin bestaande uit een of meer p ersonen, en 
die reeds het genot heeft of het recht h et genot van de steen
koollevering te h ebben , ' tzij ten laste van het Nationaal Fonds, 
'tzij ten laste van eerr steenkoolmijnbedrijf. 

Wordt beschouwd ais samenlevend met een gezin, dat reeds 
h et genot des steenkoollevering heeft , de gepensionneerde of 
de weduwe, die onder hetzelfde dak a is dit gezin leeft . 

Dit vermoeden kan door het tegenbewijs word en ontzenuwd . 
3° De weduwe, die h ertrouwt; 
4° De weduwe, die steenkool ontvangt, ten laste van een 

steenkoolmijnbedrijf, ais zijnde de weduwe van een arbeider, 
die ten gevolge van een ongeval in het mijnb edr ijf of aan d e 
gevolgen zijner kwetsuren is overleden; 

5° De gepensionneerde of de w ednwe in een inrichting Yer
pleegd, en die van zijn (haar) e igeri middelen n ie t moet 
voorzien in de verwarming van het lokaal , dat hij (zi j) in d~ 
verplegingsinrichting bewoont; 

6° De gepensionn eerde of de weduwe, die in een gesticht 
opgesloten of gevangen gehouden is. 

Art. 56. D e steenkoolleve rin g wordt toegekend aan d en gene 
die h et genot heeft van een ouderdomspensioen of van een 
invaliditeitstoelage en aan zijn echtgenoote , ied er ten b eloope 
van 50 t . h . d er krachtens artike l 55 der wet dd. 1 Augustu~ 
1930 verleende ·hoeveelheden , in geval beide echtgenooten 
gescheiden zijn, in zoover nochtans de schcid ing van tafel en 
bed niet uitsluitend ten laste der echtgenoote werd uitgespro
ken , en onverminde rd d e toepassing van a rtikelen 55 en 60 
van dit besluit . 

De echtgenoote, d ie niet gescheiden is voor de op neming in 
een verplegingsinrichtin g van ha ar gepensionn eerden echtge
noot of toelagetrekkende heeft he t genot d er steenkoollevering 
ten beloop e van de h ocvcclhcd cn , d ie aan haar cch tgcnoot 
voor zijn opnemin g in een verpleginsinrichting w erd en verlee n'd 
of konden worden verleen d , in geval deze van zijn eigen mid
d elen niet moet voorzien in de verwa rminng van het lokaal, d at 
hij in d e verplegin gsrichting b ewoont; in geval de .~erpleegde 
in d e verwarmin g moet voorzien van het lokaal dat hiJ bewo~nt , 
d an wordt de steenkoollevering verleen d aan den gep ens1on-

________ ..................... __ ~------------------------------' 
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neerde of toelagetrekkende . . h 
b l • en aan z11n ec tgenoote 

e oope van 50 t . h. van de b.. t.k l 55 d • 
9 lJ ar J e er wet dd 

tus 1 30 voorziene hoeveelheid . · 

ieder ter 
1 Augus-

De niet gescheiden echtcrenoote van . 
1 ° een m een ge f ht s oten of van een gevangen gehouden . s te opge-

lagetrekkende heeft het crenot der ge:t ensk1onnlel erd~ of toe -
b 1 d 

0 een OO evon no- t 
e oope van e hoeveelheden die aan h h - ,., en 

bl"k . . , aar ec tgenoot o het 
oogen t ZtJner opsluiting of zijner gevangen·zetting w:rden 
of konden worden verstrekt. 

. Art. 57:. Het Nationaal Fonds doet gelijktijdig me t hun e n-
s1oenterm11nen aan de h · d P 

k 
' gerec t.Jg en op d e steenkoolleverina 

een steen oolbon toekomen. "'' 

Dit bon, dat eventueel h t t 1 d 
· · f e a on van e postaanwijzing mag 

z11n. gee t den gerechtigden het recht om z: h b .. d k 1 .. 
naar hun keus te bevoorraden. .c IJ e ·o enm11n 

D e_ afl~vering van het bon geldt voor d e 
verphchting rnstend op het Nationaal 
55 der wet dd . 1 Augustus 1930. 

uitvoering van de 
Fonds, grachter,s artikel 

De geldigheidsduur der b . b 
cl ons 1s ep aald 0 cl · 

voor e belanghebbend cl. P n e maanden 
bewonen en op twaalf m en,d ie een steenkoolmijnbekken 

aan en voor d ege d. b 
steenkoolmijnbekken wonen nen , te uiten een 

De niet-overl eg!ring van cl b 
b d . . f b. ., e ons aan het t k 1 

e nJ mnen bovenvermeld t. ·cl b 5 een oo mijn-
d h e IJ s estekken h f 

a t et recht op het o-enot d t· k ee t tengevolge, 
h .. d o e r s een oolleveri 1 

e t t11 perk, waarop deze b b kk. ng verva t voor 
ons etre m g h bb 

De belanghebbe nden wonend b .. e en . 
bekken hebben het recht om cl be u1·1ten. een steenkoolrnijn-
k e eta mg m 5 · .. 

en, van de waarde der st k l pecten te verzoe-
hebb"'-n . een oo' waarop .. . ZIJ aanspraak 

D eze waarde wordt driem d 1 .. k 
N . 1 F d aan e IJ s vasto-e t Id d 

ahonaa on s, gelet op den ·dd Id "'..se oor het 
gedurende het verloopen sem gemt t de en pn1s der leveringen 
d . . es er oor de st k l .. 

TIJven aan de gepensionneerd cl een oo lTuJnbe-en ge aan . 
Het verzoek om betaling in . 

k 1 spec1e van d cl 
steen oo bevat stilzwijgend den d f . . e waar e d er 
. e initieven afstand d 1 

rm g van steenkool in na tura, voor e t"·d b er eve -
,, · en 11 s estek · een Jaar. van nunste ns 

,.. 
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Art. 58. De steenkoolmijnbedrijven worden gedekt voor het 
bedrag van hun leveringen door het Nationaal Fonds, op over
legging van de in hun bezit zijnde bons, gestaafd door een 
factuur houdende de kwaliteit der geleverde steenkool en den 
pnJs ervan . 

A rt. 59. Het National Fonds neemt a l de noodige contrôle
maatregelen om de kwa li teit na te gaan van de g~leverde p ro
ducten, dè juiste bepaling d er gevaagde prijzen, alsmede d e 
identiteit der gerechtigden en hun rechten. 

Het Nationaal Fonds kan beslissen dat de kwantiteiten Yan 
d e aan de gep ensionneerden en aan de weduwen te leveren 
steenkool, voor de Wintermaanden en voor de Zomermaanden 
dezelfde niet zullen zijn . 

Art. 60. De gerechtigden ontvangen de brandstof uitsluitend 
voor hun be hoefte n en die van hun gezin. H et is hun streng 
verboden de on.tvangen kolon te verkoopen , te verhandelen of 
te ruilen. · 

lngeval van inbreuk, is de gerechtigde ertoe gehouden de 
waarde der steenkool terug te betalen en verliest gedurende 
drie maand zijn recht op de steenkoollevering. 

lngeval van recidive duurt de schorsing d e r steenkoollevering 
zes maand; indien een derde inbreuk wordt vastgesteld is ze 
d e finitief . 

HOOFDSTUK V. - Verzekeringsinrichtingen. 

AFDEELINC 1. Ove r het nationaal mijnwerk_ers pensioenfonds. 
Over d e n beheerraad. 

Art. 61. Met het oog op de benoemin g der leden van den 
b eheerraad worden, overeenkomstig arti)œl 58 der wet dd. 
1 Augustus 1930 , de groepeerin gen d er bedrijfshoofden en de 
groepeeringen der werknem ers van elk der zes districten , voor
zien bij artikel 74 van dit besluit, door den Minister van Nij
verheid. Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg, er om verzocht 
onderscheidenlijk een !ijst van candidaten-werk gevers en een 

lijst van condidatenwerknemers op te maken . 
Elk dezer lijsten bevat een getal candidaten drie maal zoo 

groot ais dat van de te verleenen zetels. 

Om voorgesteld te worden dient men 

1 
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1° Belg te zijn of de gewone naturalisatie te hebb en beko-
men ; 

2° Minstens ten volle 25 jaar oud te zijn; 

3° De hoedanigheid te bezitten van ondernemer (bestuur
der, beheerder, directeur) of wérknemer werkzaam in het 
gebied van de voorzorgskas. 

De werkn emers dienen overigens gedurende minstens vijf 
jaar in de koolnujnexploitaties of in de daarmee gelijkgestelde 
inrichtingen te zijn werkzaam geweest. 

Nochtan s mogen de candidaten, die noch ondern•emers, 
noch werknemers zijn, worden voorgesteld door beroepsgroe
peeringen en aangeduid door den Minister van Niiverheid, 
Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg. 

Mogen nfot worden voorgesteld, degenen die, ' tzij recht
streeks, 'tzij door een tusschenpersoon, die onder hetzelfde 
dak woont, t'zij door een derde persoon , het beroep uitoefent 
van herbergier of handelaar. 

Eike veroordeeling tot een. gevangenisstraf van meer dan een 
maa nd heeft voor gevolg het verlies van het re cht deel uit te 
make n van de n b estuursraad. 

Het mandaat houdt van rechswege op zoodra de b elang
hebbenden zich bevinden in een der gevallen van bovenver
melde uitsluiting. 

W armeer een p laats van bestuurder open valt wordt er, 
minstens binnen de drie maanden, in de vervangin g van het 
!id voorzien. 

H et a lzoo aangeduid !id voltrekt het lidmaatschap van z1Jn 
voorganger. 

A rt. 62 . De leden van den beheerraad nemen gratis hun 
functies waar. Nochtans wordt er hun, buiten de verblijfs- en 
verplaatsingskosten, een zitpenning verleend, waarvan het 
bedrag voor a llen hetzelfde is. 

A rt. 63. Er bestaat onvereenigbaarheid wat betreft de 
functies van !id van den beheerraad met die van !id van h et 
hooger scheidsgerecht. 

Art. 64. De b eheerraad krijgt voor opdracht : 

A. Zich bezig te houden met a l de maatsch appelijke zaken 

ï 

r 
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Hij stelt, inzonderheid, al de maatregelen vast noodig voor 
de regelmatige werkin g der verzeke ring; hij bestuurt en let op 
a l de verrichtin gen van het Nationaal Fonds en die der voor
zorgskassen. 

Hij treedt hande lend op , treft schikkingen en roept scheids
rechterlijke beslissingen in omtrent al de belangen van het 
Nationaal Fonds. 

Hij laat d e rechterlijke vorderingen toe en neemt de giften 
en legaten aan. 

Het Nationaal Fonds voorziet m de beheers- en adminis
tratieuitgaven. 

B. De grondreglementen op te ste llen 

Overeenkomstig die grondreglementen benoemt, schorst of 
zet hij de personeelsleden af van het Nationaal Fonds, a lsme de 
de directeurs van de voorzorgskassen ; hij stelt den rooster der 
bezoldiQ"Ïngen vast van den di recteur-generaal en van d e direc
teurs d ; r voorzorgskasseQ; hij slelt den rooster der bezoldiging 
vast ~lsmede de toelage en vergoedingen van het p ersoneel. 

Hij stelt het bedrag vast der kin derbijsla gen , der graticatiën 
en· andere voordeelen : die aan p ersoneel mochten word en ver
leend, a lsm ede d e verblijfsvergoedingen aan de directeurs der 
voorzorgskassen voor d ezen d ie gratis geen. wonmg betrek
ken. 

Hij stelt de vergoedingen vast voor den voorzitter van den 
beheerraad, voor d en vasten voorzitter van den H oogen R aad 
van arbitrage , voor de voorzitters der bestuurscommissies van 
de voorzorgskassen en voor den vasten griffier-secretaris van 
den Hoogen Raad van a rbitrage . 

Hij stelt het bedrag d er zitpenningen vast, die aan de leden 
van den beheerraad en der bestuurscomn-üssies, aan den 
pla atsve rvan.genden voorzit ter en d en plaats:ervan genden 
griffier-secretaris van den H oogen Raad van a rbitrage en aan 
de Ieden van d ezen raad worden verleend. 

Kosten wegens opdracht of verpla atsing gedaan ten behoeve 
van het Nationaal Fonds zijn ten laste van bedoel~ fonds. 

d b ezoldiging toela gen en vergoedmgen wordt De rooster er • . . · A b · 
dk · n de Ministers van N1Jve rhe1d , r e1d en voor goe eunng a a F ' . .. d 

!"!· y orzorg en van manc1en on erworpen. Maatscliappe IJ ~e 0 

-------------------------... --...._ 



\ 
798 ANNALES DES MINES DE BE LGIQUE 

Art. 65. Wat ae geldplaatsingen betreft van den ~ationaal 
Fonds, wordt de contrôle er over uitgeoefend d d · M" .· F. ··· oor en m1ster 
v:n

1 
manc1en ; ~P. actuarisch gebied staat bij onder de con-

tro e van den Mm1ster van Nijverheid Arb "d M h 
1. "k y • ei en aatsc ap-pe IJ e oorzorg. 

Het Nationaal Fonds staat on,der de algemeene k . waa zaam-
he1d van twee rekencommissarissen, de eene aangesteld door 
den Minister van Financiën, de andere door den Minister van 
Nijve rheid, Arbeid et Maatschappelijke Voorzorg. 

H et is er toe verplicht, zonder ve rplaatsing, aan de com
missarissen a l de boeken , registers, documenten omtrent d e 
comiptabiliteit, alsme'de aile anderé bewijstukken mede te 
deelen. 

Art. 66. A l de akten, bekendmakingen, medeelingen en 
andere stukken betreffende de toepassing der wet d" . , lenen 
voluit de volgende vermelding te b evatten : u Nationaal Mijn-
werkerspensioenfonds, onder den waarborg van het Rïk 

Id 1 b ... 1 V 1 », 
en te verme e a s lJhte : cc oorzorgskas, te . . . . . . . . . . >; met 
aanduiding van het district, wannee r de documente · 

n ln ver
b a nd staan met de bevoegdheid van een gewestelijke kas. 

Art. 67. Bij het einde van elke maand maakt de b h d . · ' e eerraa 
aan d e regeermg het rapport over betrekkeli1'k de v k · . . . erze enngs-
vem ch tmgen, die overeenkomstig de wet werden d 

H.. d ge aan. 
IJ voegt er een ge etailleerden staat bi1· omtre t d 1 

d 1 .. k d h . n en ge -
~ IJ en toestan van et Nat1onaal Fonds. 

Art. 68. De beslissingen van den beheerraad w d 
or en voor 

vast genomen. Nochtans mag de voorzitter de uitv · h 
lk b 1. . d" h d k oenng se or-

sen van e e es 1ssmg, le ij en t tegenstriJ"d· t ·· 
d f d . 1 ig e z1Jn met e w etten o met e be angen van het RiJ'k E d' 
k · d · · r 1ent daarvan enms gegeven aan e regeenn g; zoo deze d . 
dagen van dit advies niet heeft uitgesprok dover e veertien 
1. . d . en, an rnaa d b 1ssmg wor en u1tgevoerd. "' e es-

Art. 69. Onverminderd de bepalinge d" d 
d d d n, ie wor en g ld 

oor ver ere on errichtingen b etreffende de . _e rege 
verzekerde werknemers aan de Algemeen Lïf aanslu1tmg der 
de afgemeene comptabiliteit der k e. J rentekas, wordt 

verze enng k l 
ge ns een door den b estuursraad vastgest Id orgemaa t vo -
derlijke rekeningen worden geh d e reg ement; afzon

ou e n voor : 
j 

i· 
,4 

1 
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1. Den verzekeringsdienst, dat wil zeggen , eenerzijds, de 
voor de p ensioenen verrichte stortingen door de werkgevers 
en door de werknemers; anderzijds, · de betaling van de door 
de wet voorziene pensioenen en verschillende toelagen; 

2. Den financieelen d ienst, bevattende het in'nen en het 
b etalen der sommen, die het bezit van het Nationaal Fonds 
uitmaken, daaronder begrepen he t reservefonds; 

3. Den dienst van het speciaal fonds der aanvullende ren-

ten; 
4. ·Den b estuursdienst, dat wil zeggen de algemeene b eheers-

eri administratieuitgaven. 

Wat betreft den adrninistratiedienst, wordt een jaarlijksch 
budget opgemaakt, dat, in den loop van het laatste kwartaal 
van ieder jaar, aan den beheerraad wordt onderworpen, dit 
budget b!!vat : 

1. H e t budget van he t centraal b estuur van het Nationaal 
Fonds en dat van het Hooger Sch eidsgerecht. 

2. Het budget van de gewestelijke voorzorgskassen d oor 
b estuurscommisies opgemaakt en aan de goedkeuring van den 
raad onderworpen . 

Bijkomende k~edieten mogen in den loop van het dienstjaar 
worden verleend door speciale beslissing van den b estuursraad, 
of, ·indien het gaat over de budgetten d er gewestelijke voor
zorgskassen , door b eslissin.g der bestuurscommissie ; in dit 
laatste geval dienen de beslissingen aan de goedkeuring van 
den beheerraad onderworpen. 

De rekening betreffende den administratiedienst wordt aan 
den bestuursraad in den loop van de eerste zes maa nden va n 
het jaar volgende op d at waarop bedoeld e rekening betrekking 
heeft , onderworpen; die re kening betreft de uitgaven geda an 
op de kredieten, die op h et oorspronkelijk b udget werden ver
meld of die werden verleend in uitvoering va n bijkomende 

beslissingen. 
Z ij heeft b etrekking op de administ ratieuitgave n van het 

Nationaal Fonds, alsmede op die van de gewestelijke voor-

zorgskassen. 

Art. 70. Het Nationaal Fonds stijft h et fonds d er aanvullende 

Zl.en bii' artikel 14 der wet dd. 1 Augustus 1930. renten voor 
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Te dien einde wordt er bij het fonds dei· aanv·uJJ• -
k · 1 · h moen een 

ap1taa mgesc reven gelijk aan 188 t h h b d d . . . . . van et e rag er 
m u1tvoermg der wet dd. 1 Augustus 1930 · d Al 
L. ·f • m e gemeene 

IJ rentekas gestorte sommen onder afrek · h . . • emng noc tans van 
d en last voorz1en m de tarieven van die instell. · · 

· h · mg voor z1Jn verne tmgen. van kapitalisatie. · 

De betaling d:r bijkomende renten valt ten Iaste van het 
fonds der aanvullmgen, ten bedrage van 188 t h d · · . . . er m mtvoe-
rmg de r wet dd. 1 Augustus 1930 in de Algemeen'e Lijfrentekas 
gestorte renten, a lsmede de betaling der ka ' t J p1 a en waarmee 
de weduwerente worden ingericht in geval de ver ek d k .. . z er e omt 
te overliJden ais Jonggezel, weduwnaar of gedivorceerde 

Wat het fonds de r aanvullingen be tref t wordt h · h b 1 • een tee _ 
msc e a ans opgemaakt, waarvan he t passief de w· k d. 
reserves der ·· d f is un ige 

m gang ZtJn e o uitgestelde verbintenissen 
bedraagt. 

Die balans wordt op periodieke tijdstippen, volgens een 
tusschen het Nationaal Fonds en de Algemeene Lijfrentekas 
te treffen reglement, opgemaakt. 

Indien de vertegenwoordigende waarde d b' . 
d 1 d er ver 1ntemssen 

at W I zeggen e SOffiffien, die het fonds der a n· ' 
uitmaken, het b edrag der wiskundige re .a n vu mgsrhe~.ten 

d h h 
serves oversc nJdt 

wor t et oversc ot overgebracht naar het . f d ' 
· b" 'k rese1 ve on s voor 

z1e n IJ a rh el 49 der wet dd. 1 Augustus 1930. ' -

O p ,zijn heurt ~ek~ het reservefonds he t tekort, dat bij het 
opmaken der penod1eke technische balans mocht worden 
waargenomen. 

Over het technisch- en financie el comité 
Art. 71. ln den schoot v d b h . 

nisch- en financieel . , a~ e~ e eerraad wordt een tech-
com1te mgencht bestaand · d · 1 d werkgevers en drie 1 d l e Ult n e e en-
e en-wer cnemers . 

van den Minister van N" h .d A b,. een verte genwoord1ger 
V IJVer e1 ' r e1d en M h 1· .k oorzorg, een vertegenw d' aatsc appe lJ e 

oor 1ger van d M. · 
c1en en den dire cteur-generaal. en m1ster van Finan-

H et voorzitterschap van dit . , 
da . com1te Wordt w 
~n voorz1tter van den b h d aargenomen door 
f h . d e eerraa en in aev 1 f 0 ver m ering van Iaat d ' 0 a van a weziaheid 

d . sgenoem en doo cl o 
iger van den Minister van F' ... ' r en vertegenwoor-

manc1en 

--

... 

d 
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De led en van dit comité genieten, onverminderd de verblijf
en versplaa tsingskosten, een zitpenning, waarvan het b ed rag 
voor allen he tzelfde is. 

Art. 72. Tot de bevoegdheid van dit comité hoort u itzon
derlijk : 

1° H e t opmaken van het jaarlijksch budget omtrent de admi
nistra tiekosten en h et voorleggen aan d en be heerraad van het 
ontwerp - van rapport, het beheer en de verrichtingen van het 
Nationaa l Fends; 

2° H et uitbrengen van zijn advies op de voorstellen , die van 
de bevoegdheid afhangen van den b eh eerraad ; 

3° Uitspraak te doen over de geldp laatsingen. 

H et comité vergadert, zoo dikw ijls ais de belangen van het 
Nationaal Fonds zul)cs vereischen , op uitnoodigin g van d en 
voorzitter en va n rechtswege een maal per d rie maand . 

H et m ag slechts beraadslagen zoo de meerderheid zijner 
leden a anwezig is. 

De b eslissingen worden genomen bij m eerderheid van 
stemmen; bij staking is de stem van den voorzitter overwegend. 

Alle zes maanden laat het a an den beheerraad het rapport 
geworden over den financiëelen toestand van h et Nationaal 
F onds. 

H et onde rzoekt, wanneer en op d e wijze dat het goedvindt, 
den financiëele n toestand en de geschriften . 

Een notulenboek wordt omtrent de beraadslag]n gen va n het 
te chnisch- en fina ncieel comité bijgehouden, waarvan d e leden 
van den beheerraad m ogen kennis nemen op den ma a tschap
pelijken zetel. 

Over de voorzorgskassen. 

A rt . 73 . De koolmijnexploita ties van h et Rijk, alsmed e de 
er m ee gelijkgestelde exploitatie s , worden verd eeld in zes d is
tricte n , die elk het gebie d van e en voorzorgskas uitmaken . 

H ooren op een verplichte wijze tot elk dezer voorzorgs

kassen : 
1 o De ondem em ers van koolmijnen en van er mee gelijk-

ld inrichtingen van het district, almede de particuliere 
geste e . d ' l . . f . · werknemers m 1e exp mtattes, o m e r mee aannem ers , w1er .. 

l"k t Ide inrichtingen, werkzaam ZIJn: ge IJ ·ges e 
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2° De w~rknemers in die koolmijnen of inrichting werkzaam 
voo~ re~enmg van die ondernemingen of voor rekening van 
parhcuhere aannemers. 

Art. 74. De zetel .der voorzorgskassen alsmede hun gebied 
wordt vastgesteld ais volgt : 

Bergen : 
Kas van Bergen 

De koolmijnconcessies van Nimy en van u Belle-Victoire » 
alsmede al de exploitaties gelegen ten W e t d ' . . s en van e con-
cess1es. 

Al de e r mee gelijk gestelde inrichtingen J · d 
b l .. k d' ge egen In e 

estuur IJ e arron rssementen van Bergen Ath D 'k 
· d · · W ' en oorru en m e provmcrën est-Vlaanderen en Oost VI d ' - aan eren. 

Kas van het Centrum. 
La Louvière : 

De hierna vermelde koolmijnexploitaties 
1° St-Denis-Obourg-Havré; 
2° Strépy e t Thieu; 
3° Bois-du-Luc: 
4° Maurage et Boussoit; 
5° Levant de Mons; 
6° La Louvière ~t Sars-Longchamps; 
7° Bray; 

8° Mariemont-Bascoup; 

9° Ressaix, Leval, Pérennes Ste-Aldegonde et Houssu; 
ID° Anderlues. ' 

A l cl~. er mee geli'jkgestelde inrichtin.gen gelegen m de 
bestuurh1ke arrondissement van Zinnik en van Bruss l e. 

Charleroi : 
Kas van Charleroi. 

AI de andere koolmijnexploitaties van de provinci 
gouwen . e 

Al d~. er mee gelijkgestelde inrichtingen gele en 
bestuurl11Jœ arrondissementen van Cha 1 . Th . g 

r erm • urn en 

Namen: 
Kas van Namen. 

Hene-

in d e 
Nijvel. 

A l de . koolmijnexploitaties en er mee ] .. 
gen gelegen in de provinciën N geL11kgestelde inrichtin-

amen en uxemburg. 

°""· 

.... 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 803 

Kas van Luik. 
Luik 

Al de koolmijnexploitaties en er mee gelijkgestelde inrichtin
gen in de provincie Luik. 

Kempische kas. 
Hasselt : 

Al de koolmijnexploitaties en er mee gelijkgestelde inrich
tingen gelegen in de provinciën Antwerpen en Limburg en in 
he t bestuurlijk arrondissement Leuven. 

De koolmijnexploitaties en er mee gelijkgestelde inrichtingen, 
die Iater mochten worden tot stand gebracht, dienen verbonden 
aan de voorzorgskas van het gebied, waarin de inrichtingen 
worden gevestigd . 

Art. 75 . De voorzorgskassen worden bestuurd .door bestuurs
commissiën samengesteld uit een voorzitter, vier vertegenwoor
digers d er koolmijnrichtingen en er mee gelijkgestelde inrich
tingen, vier vertegenwoordigers d er werknemers, een verte
genwoordiger van den Minister van Nijverheid, Arbeid en 
Maatschappelijke Voorzorg en een vertegenwoordiger van den 
Minister van Financiën. 

Art. 76. De leden-werkgevers en d e leden-werknemers wor
der ben.oemd door d en Minister van Nijverheid, Arbeid en 
Maatschappelijke Voorzorg, onder de candidaten• aangeduid 
volgens de bij artikel 61 van dit besluit voorgeschrevene wijze 
en regels. 

De candidaten, die noch ondernemer, noch werknemer zijn, 
mogen nochtans nooit in den schoot d es bestuurscommissies 
mec r dan de helft der plaatsen bekleeden , ' tzij ais w erkgevers-, 
' tzij ais werknemers vertegenwoordigers. 

Elk der lijsten dient e en getal candida ten te bevatten gelijk 
aan het dubbel d er openstaande zetels. 

De duur der mandaten van de leden-werkgevers en leden
werknemers is va&tgesteld op zes jaar. 

In geval va n vacature voltrekt het plaatsvervangend liq het 

maP..daat van zijn voorganger. 

Art. 77. De bestuurscommissies vergaderen minstens een
maal p er maand , in h et lokaal van de voorzorgskas, op uitnoo-

diging van d en voorzitter. 
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ln geval van afwezigheid of verhindering van d en voorzitter 
w ordt h et voorzitterschap waargenomen door den vertegen
woordiger van den Minister van Nijverheid, Arbeid e n Maat
schappelijke Voorzorg. 

De comm issie mag slechts beraa dslagen bij a anwezigheid 
van minstens de helft der leden . De beslissingen word~n bij 
volstrekte meerde rheid der tegenwoordig zijnde le<len geno
men . Bij stabng van stemmen , is de stem van den voorzitte r 
doorwegend. 

De vertegenwoordigers van den Minister van Nijverheid, 
Arbeid en Maatscha ppeliike Voorzorg en van d en Minister van 
Financiën he bben meebeslissende stem . 

Art. 78 . De bestuurscorrimissies stellen hun huishoudelijk 
reglement vast; d it word t aan de goedkeuring van den b estuurs
raad van het Nationaa l Fonds onderworpen . 

In den loop van het laatste kwartaal , en ten laatste op 30 No
vember van ieder jaar, maken zij, met de tusschenkomst van 
den directeur, het bud get op voor de voorziene a dministrat ie
uitgaven van het volgend dienstjaar. Dit b udget ma g worden 
aangevuld d oor er op volgende sp ecia le beslissingeri. H e t b ud
get, alsmede de opvolgende b eslissingen worden aan de goed
keuring van den beheerraad va n het Nationaal Fonds onder
worpen e n versmolten met het budget van laatstgenoemde 
instell ing. 

Ieder jaar, in den loop van het eerste half jaar , v66r het 
einde van de vie rde m aand, ste!len de commissies, met d e 
tusschenkomst van de n directeur , de rekening op omtrent de 
uitgaven , die werden gedaan op de kre dieten ingeschreven op 
het budget van het dienstjaar of gedaan ingevolge b ijkomende 
beslissingen . 

Die rekening wordt voor goedkeuring aan het Nationaal 
Fonds onderworpen en versmolten m e t de rekening der uitga
vent van laatsgenoemde instelling. 

A rt . 79. W a t b etreft het administratiebudget m ag geen enkele 
betaling worden gedaan dan op een open krediet. 

Art. 80. De wijze waa rop d e comp tabil iteits-contrôle de r 
voorzorgskassen , alsmede het onderzoek der door de onderne
mers b ezorgd e documenten en. inlichtingen client te geschie
den , worden door ministerieele ond errichtingen geregeld . 
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Art. 81. Aan de bestuurscom missie wordt een directeur ver
bonden belast , samen met bedoelde commissie , m et het bestuur 

van de voorzorgskas. 
De directeur wordt benoemd door den b eheerraad van het 

Nationaal Fonds; zijn b enoeming wordt aan de goedkeuring 
van den Minister van Nijverheid, Arbeid en Ma atschappelijke 

V oorzorg ~mderworpen. 
H ij staat onder de directie van den d irecteur gen eraal van 

he t Nationaal F onds en onder het toezicht va_n den voorzitter 

van de b estuurscommissie . 
ln het kad er van het gewoon bestuur van het Nationa a l 

Fonds, voorzien bij artikel 64 d er wet dd . 1 A u gustus 1930, 
zorgt hij voor het dagelijksch b estuur de r voorzorgskas en 
waakt over de uitvoering der noodige maatregelen voor de wer

king der verzekering. 
Voorde uitvoering zijne r ambtsplich ten , is h ij rechstreeks in 

briefwisseling met den d irecte ur-generaal van het Nationaal 

Fonds. 
Hij maakt de b udgetontwerpen op alsmede de rekeningen, 

die aan de b estuurscommissie dienen onderworpen. 

Overigens neemt hij het ambt waar van secretaris der 
bestuurcommisie en stelt d e notulen op der vergaderingen 
alsmede de brie fwisselin g. Sarnen met .den voorzitter der corn
m issie zorgt hij voor de uitvoering der beslissingen van bedoelde 

commissie. 

A 82 De voorzorgskassen zijn er toe gehouden, in een 
rt. . 1 d k 

kb 1 kaal ter b eschikking te stel en van e verze e-
genaa aar o • l d h . 1· h · hun rechthebbenden een exemp aar er un 
nngsp ic tigen en . 1 

b 1 d wetteliike bep almgen en reg ementen., 
aan e angen e . . d 

k re a 1.ster ad hoc ter besch1kkmg van e 
Z .. J1 oo een "' 

IJ ste en . voorkomend geval , de klachten in 
belanghebbenden , om er' m 

te vermelden . 

li H et H ooger Scheidsgerecht. 
AFDEELING · -

S h eidsgerecht heeft voor opdrach t uit 
Art. 83 . Het H ooger c h t b etreffende de b eslissingen der 

te spreken ais appelgerec 

b estuurscomrnissies. 
Z ijn zetel is te Brussel gevestigd. 
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Die raad spreekt voor vast uit, tenware er in cassatie werd 
gegaan. 

Art. 84. H et Hooger Scheidsgerecht is samengesteld uit 
1° Een magistraat uit het rechterlijk orde als voorzitter· 
2° Een griffier-secretaris; ' 
3° T wee leden-werkgevers en twee leden-werknemers. 
De directeur-generaal van het Nationaal Miiinlwerkerspen

sioenfonds mag de vergaderingen van den raad bijwonen met 
raadgevende stem. 

Als plaatsvervangers worden aangesteld een voorzitter, een 
griffier-secretaris, twee leden-werkgevers en twee leden-werk
nemers. 

Art. 85. De vaste- en de plaatsvervangende voorzitter worden 
benoemd door den Koning; de vaste- en de plaatsvervangende 
griffier-secretaris worden aangesteld door den Minister van 
Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg. 

De leden-werkgevèrs en leden-werkne mers worden b enoemd 
door den Minister van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke 
Voorzorg, onder de candidaten-werkgevers en de candidaten
werknemers, volgens de bij artikel 61 van dit besluit voorge
schrevene wijze en regelen. 

Art. 86. De leden van het Hooger Scheidsgerecht nemen hun 
functies kosteloos waar. Nochtans wordt er hun, onverminderd 
de verblijf- en verplaatsingskosten, een zitpenning verleend, 
waarvan het bedrag voor allen hetzelfde is. 

HOOFDSTUK VI. - Over de bevoegdheid der rechterlijke 
organismes. 

Art. 87. De bestuurscommissies van de voorzorgskassen spre
ken in eersten aanleg uit : 

1 Over elke aanvraag ingebracht, met het doel de voor
deelen te mogen genieten voorzien door een der mijnwerkers
p ensioenswetten; 

2° Over de pensioensaanvragen, ingebracht bij toepassing 
der overeenkomsten getroffen met vreemde landen binnen de 
grenzen door die overeenkomsten vastgesteld. ' 

Art. 88. Elke aanvraag client gestuurd, 'tzij rechtstreeks, 'tzij 
door bemiddeling van de aangesloten ondernemers, naar de 
bestuurscommissie van de voorzorgskas, binnen het gebied 

1-

"'-
1 
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waarvan de exploitatie is gevestigd, waar de werknemer werk
zaam is of laatst is werkzaam geweest. 

De door d e werknemers en de weduwen ingebrachte aan
vraag ten einde het hoofdpensioen te genieten, telt ais aanvraag 
voor het onmiddelijk of later verleenen van het bij artikel 35 
der wet dd. 1 Augustus 1930 voorzien aanvullend pensioen. 

De aanvragen om pensioen of om toelage, ingebracht door 
bemiddeling van een a~ngeslotene exploitatie, w orden door 
bedoelde exploitatie op een formulie r ad hoc opgesteld, waar
van het model wordt vastgesteld door het Nationaal Fonds en 
kosteloos afgeleverd aan de aangeslotene vereenigingen, die 
er om vragen; een ontvangstbewijs van de aanvraag, houdende 
datum en dag van de ontvangst der aanvraag, wordt aan den 
aanvrager besteld. 

Art. 89. Bij elke aanvraag dienen· de bewijsstukken gevoegd, 
die inzonderheid b evatten. 

Wat de werksnemers b etreft : 

1° Een uittreksel ui t den burgelijken stand, waarbij plaats 
en datum de r geboorte van den belanghebben_de wordt opge
geven; 

2° Een uittreksel uit het bevolkingsregister de "erhouding 
tegenove r den burgerlijken stand aanduidende van den belang
hebbende (gehuwd, jonggezel, weduwnaar of gedivorceerd); 

3° Een uittreksel uit de geboorteakte van de echtgenoote; 
4° Een staat betreffende de diensten , waarbij wordt opge

geven de duur van den werkelijken arbeid in de ~oolmijnrich
tingen of in de er mee gelijkgestelde ondernemmgen; 

5° Het werknemersboekje of -boekjes; 
6 Wan'n.eer het gaat om een werknemer-invalide, een 

medisch attest, wambij wegens ziekte zijn onbekwaamheid om 
1)·1·k te arbeiden in de onder de toepassing der wet valgewoon . 

iende nijverheid wordt vastgesteld. 

Wat de weduwen betreft : 
1 o Een uittreksel uit den burgelijken stand, vermeldende de 

geboorte, het huwelijk of de opvolgende huwelijke n va n de 

belanghebbende; .. 
. k l 't de akte van overb1den van de n echtge -zo Een mttre se UI 

noot; 
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3° In voorkomend geval, e en attest , waarbij wordt opgege
ven, dat de echtgenoot een pensioen genoot; 

4° Een uittreksel uit de geboorteakten van d e kinderen onder 
de 16 jaar oud, gesproten uit het huwelijk of wa arover de 
echtgenooten de zorg droegen. 

Wat de weezen betreft : 

1° Een uit!tre)rnel uit den burgerlijken stand, waarbij de 
geboorte van de belanghebbenden wordt vastgesteld; 

2° Een uittreksel uit den burgerlijken sta nd, waarbij het over
lijden der ouders of der echtgenooten , d ie over de b elang
hebbenden de zorg droegen, of van den verzekerde, wanneer 
deze alleen d e zorg ovei: de kinderen droeg, :wordt vastgesteld. 

De bestuurscommissie rnag voor elke aanvraag, alle.rhande 
documenten , die ze nuttig acht, invorderen . 

Het hoort aan degenen , die er om verzoeken de door de 
wet dd. 1 Augustus 1930 voorziene voordeelen te genieten, te 
la ten blijken van den duur van hun arbe id in de aan geslotene 
onderne mingen, door middel van staten afgeleverd door 
b edoelde ondernemingen. 

H e t getuigenbewijs mag enkel worden geoorloofd , wanneer 
de aan gesloten e ondernemingen of de b elanghebbende werk
nemers beweren werkzaam te zijn geweest, en ingevolge over
m acht, geen volledig a rchief m eer b ezitten. 

Nochtans mag het getuigenbewijs nie t rneer worden inge
roepen voor de jaren, die op den 1" Januari 1925 volgen . 

Art. 90. He t onderzoek der aanvragen door d e b estuurscom
missie geschiedt door middel van de stukken van het dossier 
en door middel van de door den aanvra ger ingebrachte docu
m enten. 

Omtrent elke zaak spreekt de commissie seffens uit of ten 
la atste in de vergadering, die volgt op deze, waarin de laatste 
besprekingen geschiedden. 

Art. 91. De b estuurscommissie heeft he t recht alle onder
zoeksmaa tregelen voor te schrijven, inzonderheid : 

O nderzoekingen voor te schrijven omtrent den toestand der 
bela nghebbenden , m edische exp ertises te eischen, aile inlich
tingen in te vorderen, aile getuigen te hooren, aan de aa n vra
gers de vere ischte uitleggingen te vragen. 
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De aanvrager mag, door toedoen van den directeur d er 
voorzorgskas en p er aangeteek enden brief uitgenoodigd wor
den te verschijnen . V66r de b estuurscommissie mag hij zich 
laten vervangen door een persoon, drager van een op onge
zegeld papier ge geven procuratie, wanneer de b estuurscommis
sie denkt, . dat . zijn verschijning noodig of nuttig mocht zijn. 

Art. 92. De b estuurscommissie mag beslissen, dat d e onder
zoekingen worden gehouden door den voorzitter d er commis
sie bijgestaan door den directeur van de voorzorgskas, ais 
secretaris, door e en werkgever en een werknemer vertegen
woordiger. 

De notulen omtrent die onde rzoekingen worden opgemaakt. 
Die notulen worden aan de bestuurscommissie medegedeeld. 

A rt . 93. De minuten de r door de bestuurcommissie getroffen 
b eslissingen worden in d e dossiers van elken aanvrager be
waard. 

Bedoelde b eslissingen worden pe r post, d oor middel van 
kaarten of gewone brieven en door toedoen van den directeur 
der voorzorgskas, genotifieerd. ln geval van afwijzing w ordt 
een eensluidend afschrift der b eslissing bij aangeteeken<len 
brief genotificeerd; die notificeering vermeld ook , dat appel 
mag worden ingesteld binnen een tijdsbestek van zes maanden . 

Art . 94. De beslissingen van d e b estuurscommissies zijn voor 
appel vatbaar voor het Hooge r Scheidsgere cht. 

Art. 95. H et staat aa n elk der partijen vrij app el in te ste llen 
'tzij aan den aa nvrager, 'tzij voor d e andere partijen (Rijk en 
Nationaal Fonds) aa n den directeur der voorzorgskas, vervol
ging en benaarstiging va n den dire cteur-gene raal van he t Natio
n aal Fonds. 

Art. 96. H et ti jdsb estek voor het instellen van het appel is 
zes ma anden, te reken en van a f d en dag der notificeering van 

d e beslissing uitgesproken in eersten aanleg. 

H et wordt ingesteld, 'tzij door een verklaring gedaan in het 

l k 1 d kas en in een register ad hoc ingeschreven door den 
o aa er d " . .. 

d
. der voorzoraskas of zijn vertegenwoor 1ger, tz1J p er 
irecteur 0 • d 

1 d b : f aestuurd naar den duecteur er voor-aangetee {en en 11e o 

zorgskas . 

~---------------
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T en verzoeke van den directeur der voorzorgskas w0rdt het 
door hem ingesteld appel bij aangeteekenden brief aan den 
aanvrager genotificeerd . 

Art. 97. Wanneer een appel is ingesteld, maakt de directeur 
der voorzorgskas het dossier van den belanghe bbende over aan 
den griffie r van het Hooger Scheidsgerecht; deze meldt er de 
ontvangst van. en laat terzelfder tijd het nummer der inschrij
ving van de zaak op den appelrol kennen. 

A rt. 98. Op uitnoodiging van zijn voorzitter, vergadert de 
Hooge R aad, Hij onderzoekt d e aanvragen met b ehulp de r 
door den aanvrager ingebrachte stukken en documenten. 

Hij spreekt seffens uit , of ten laatste in de vergadering vol
gende op die waarin d e laatste besprekingen geschiedden. 

Art. 99. Zoo het noodig was een onderzoek te doen , bezit 
de Hooge ra ad het bij artikel 91 van dit b esluit voorzien recht 
van onderzoek. 

Z oo het Hooger Scheidsgerecht den)<.t, <la t het rruttig of 
noodig is , mag de belanghebbende persoonlijk verschijnen 
v66r bedoelden raad, of zich laten vervangen door een p er
soon houde r een er p rocuratie op ongezegeld papier. 

ln dat geval wordt de belanghebberode, door toedoen: van 
den griffier , door middel van een aangeteek enden brief, uitge
noodigd . 

Art. 100. De beslissingen van het Hooger Scheidsgerecht 
word en bij volstrekte meerderheid der aanwezig zijnde led en 
genomen. 

Bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter door
wegend. 

De beslissingen worden door den griffier, do or een gewonen 
brief, genotificeerd. Zoo de aanvraag afgewezen w ordt 
geschiedt de notificatie p er aangeteekenden brief . ' 

Z ij worden aa n de bevoegde voorzorgskassen bekendge
maakt, waaraan ook het dossier van den b elanghebbende word t 
teruggestuurd. 

O p de griffie van d en Hoogen R d d d · d aa wor t e mmuut er 
uitgesproken beslissing bewaard . 

1 
r 

1 

l 
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Hoofdstuk Vll. - Eindbepalingen. 

Art 10 1. De uitkeering aan de verschillende gerechtigd~n, 
van: de pensioenen, aanvullingen, vermee rderingen en toelagen 
ten laste van het Rijk en van he t Na tionaal Fonds, geschiedt 
maandelijks en bij vervallen termijn, door toedoen van .de voor
zorgskas, die het onderzoek d er aanvraag gedaan h eeft. 

T en einde die maandelijksche uitkeering te kunnen doen, is 
het jaarlijksch bedrag d er do or d e w et dd . 1 A gu stus 1930 voor
ziene voordeelen te verdeelen in twaalf volgens de d oor minis
teriele onderrichtingen te b epalen regels .. 

De ouderdoms-, overlevings- of weduwerenten ten laste van 
de Algemeene Lijfrente kas en verworven, krachtens een der 
speciale wetten op de mijnwerkerspensioenen , d oor de gepen
sionneerde belanghebbenden worden uitgekeerd door bemid
d eling van het Nationaal Fonds. De ouderdoms, overlevings- of 
weduwerenten, ten laste van de Algemeen e Lijfrentekas en 
en verworven krachte ns d e algemeene p ensioenswet door de 
gepensionneerde belan ghebbenden door middel van d e stor
tingen, die, hij toepassing van een der speciale wetten op de 
mijnw erkerspensioenen gedaan w erden, worden door de Alge
meene Lijfrentekas uitgek eerd. D e aanvullingen van bedoelde 
renten ten laste van het Nationaal Fonds worden insgelijks door 
d e A lgemeen e Lijfrentekas uitgekeerd. 

Art. 102. Ied ere aanvraa g om onderdomspensioen, inge
bracht binnen d e vijftien dagen volgende op d en verjarings
da tum van den wettelijken leeftijd, om te worden gepension
neerd, wordt aangezien ais ingebracht op dien verjaringsdatum. 

Zoo ook , elke aanvraag om het weduwep ensioen of de wee
zentoelage , ingebracht binnen de vijftien dagen volgende op 
den overlijdensda tum van den echtgenoot of van den laatsten 
der echtgenooten , die de zorg over het weesk ind d roeg, wordt 
aangezien ais in:gebracht op d en overlijdingsdatum. 

Art. 103. De bij de wet dd . 1 Augustus 1930 voorziene pen
sioensaanvullingen en -verhoogingen , n emen terzelfder t ijd aan
vang ais de levenslange renten , bij toepassing der wet dd. 30 
December 1924 en de r wet dd . 1 Augustus 1930, in de Alge
geene Lijfrentekas gevestigd. 

' 
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ln geval de uitkeering der levenslange pensioensrenterl 
wordt verlengd, in de veronderstelling voorzien bij artikel 20 
der wet dd. 1 Augustus 1930, hebben zij voor gevolg terzelfder 
tijd de verlenging te bewer!<stellen van de pensioensaanvullin
gen en -verhoogingen, die ten laste van het Rijk en van het 
Nationaal Fonds vallen. 

Art. 104. De in de Algemeene Lijfrentekas door middel van, 
krachtens een der verzekeringswetten! op de mijnwerkerspen
sioenen, door verplichtende stortingen verworven renten, als
mede de renteaanvullingen, in uitvoering der wet dd. 1 Augus
tus 1930 in het Nationaal Fonds gevestigd, zijn onvatbaar voor 
overdracht of beslag. 

Zijn vatbaar voor overdracht of beslag, in de mate hierna 
aangeduid, de toelagen, aanvullingen en vermeerderingen, zoo
wel ten laste van het Rijk ais van het Nationaal Fonds, ver
leend aan de ten laste van de openbare besturen verpleegde 
personen. 

Art. 105. Indien de verpleegde persoon ten volle wordt onder
houden, is het deel vatbaar voor overdracht of beslag vastge
steld op de twee derden van het globaal bedrag der voordeelen, 
opgesomd bij alinea 2 van bovenvermeld arti!<el. 

Art. 106. Indien de verpleegde persoon slechts gedeeltelijk 
wordt onderhouden, wordt he t deel vatbaar voor overdracht 
of heslag, geraamd op het aangeduid b edrag van het deel 
vatbaar voor heslag, vastgesteld voor de b elanghebbenden 
die ten voile worden onherhouden ' 

Voeding 

Huisvesting 

Kleeding 

Verlichting en verwarming 

5/ 10 

3/10 

1/ 10 

1/ 10 

Art. 107. Het voor beslag vatbaar gedeelte van het pensioen 
wordt afgestaan ten behoeve van een verplegend bestuur door 
een overdrachtsakte, geteekend door den verpleegde .en door 
het verplegend bestuur, overgemaal<t naar den directeur van 
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de voorzorgskas, belast met de uitkeering van de verschenen 
pensioentermijnen. 

Die akte vermeldt, dat de verpleegde ten volle of gedeeltelijk 
wordt onderhouden ten laste van de inrichting, waaraan de 
overdracht te goede komt. 

Art. 108. De verplegende besturen, die willen in 't bezit 
komen van het voor beslag vatbaar gedeelte van. het pensioen, 
verleend aan pensioengerechtigden, die ze kosteloos onder
houden, 'tzij ten voile, 'tzij gedeeltelijk, die11en een aanvraag 
te laten geworden aan de bestuurscommissie van de voorzorgs
kas, die over de rechten der belanghebbenden heeft uitge
sproken. 

De geschillen , die omtrent de beslissingen van de bestuurs
commisies mochten oprijzen, hooren tot de bevoegheid van 
het Hooger Scheidsgerecht. 

Art. 109. De uitkeering van het voor beslag of overdracht 
vatbaar gedeelte geschiedt op de bij artikel 101 van dit besluit 
vastgestelde vervaldagen. 

A rt. 11 0. De belanghebbende, die de door de wet dd. 1 Au
gustus 1930 voorziene voordeelen' genieten, mogen geen aan
spraak maken op de vermeerderingen en toelagen voorzien 
door de algemeene pensioenswet of door de wet op het bedien
den pensioen. 

Het in bovenvermelde alinea voorzien verbod is niet van toe
passing op de bij artikel 29, alinea 8, bedoelde weduwen, op 
de werknemers bedoeld bij artikel 32, alinea' s 13 en 15, op die 
bedoeld bij artikel 39, alinea's 6 en 7, op de pensioensgerech
tigden bedoeld door de bijkomende bepalingen der wet dd. 
1 Augustus 1930. 

Art. 111. Een voorzorgsfonds wordt ingericht ten behoeve 
van het personeel van het Nationaal Fonds en van d e gewes
telijke inrichtingen, volgens de regelen en voorwaarden bij een 
reglement vastgesteld. 

Door dit algemeen reglement is het Nationaal Fonds et toe 
~ehouden aap al zijn personeelsleden en pun rechthebbende~ 
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een pensioen te verzekeren minstens gelijk aan dat verleend 
aan de ambtenaren en beambten der centra le b esturen van 
het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke 
Voorzorg en van de rechthebbenden dezer laatsten. 

H e t zal , bovendien, voorzien, dat de personeelsleden van het 
Nationaal Fonds zullen worden op p ensioen gesteld wegens 
ouderdom, zieJ<te of gebrekkelijkheid, in de zelfde voorwaar
den omtrent ouderdom, duur der diensten en inhoudingen op 
de bezoldiging van d e ambtenaren en b eambten van het Rijk. 

Door bezoldiging dient verstaan de wedden, de aanvullende 
wedden, bijbezoldiging b edoeld in de statuten der Kas voor 
weduwen en weezen van het l\llinisterie van Binnenlandsch~ 
Zaken, waarbij de ambtenaren c: n beambten van het Minis
terie van Nijverheid, A rbeid en Maatschappelijke Voorzorg 
zijn aangesloten. 

A rt . 112. T en uitvoering der wet dd. 1 Augustus 1930 wordt 
een speciale sterfte tab el opgemaakt, toepasselijk op de mijn
werkers. 

Een besluit van Ünzen Ministe r V é.• -·• 1,~;r1. Arb eid en 
Maatschappelijke Voorzorg zal den datum vaststellen waarop 
die sterftet~bel aan zijn goédkeuring zal moeten worden onder
worpen. 

De regeling der vraagstukken, die in deze wetbepalingen niet 
werd getroffen, geschiedt door verdere koninklijke besluiten en 
ministeriëele onderrichtingen. 

Art . 11 3. Onze Minister van Nijverheid , Arb eid e n Maat
schappelijke Voorzorg is be last m et de uitvoering van dit 
besluit . 

Gegeven te Brussel , den 2611 Decembe r 1930 . 

V an Koningswege : 
/) p il/ i 11 isler vo n Nijverlieid . . l rl>eid 

c 11 J\1 1111 /schappclij l;e l'uorzoru . 

Henri HEYMAN. 

ALBERT. 

-
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