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~MBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTEH.IE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

10 Februari 1934. - Koninklijk besluit. - Pensioenstelsel 
der mijnwerkers. - Wijzigingen aan de koninklijke bei. 
sluiten dd. 26 December 1930 en 28 Sep~ember 1931, in 
uitvoering genomen der weitten, dd. 1 Augustus 1930 en 
22 Ju1li 1931, betreffend'e het pensioenstelsel der mijn
werkers. 

ALBERT Konino· der BelO'en 
' b b ' 

Aan allen, tegenwoordigen en t oekomenden, H eil. 

Gelet op de wet dd. 1 Au O'ustus 1930 bet reffende het pen
sioenstelsel <ler mijnwerkei~ evena~s op die van 22 Juli 
193il, tot aanvullinO' van voo;o·aande wet en inzonderheid op 

"k 1 0 0 arti ·e 55 van de eerste dezer wetten; 

Gelet op de koninklijke besluiten dd. 26 December 1930 
en 28 September 1931 in uitvoerino· o·enomen van voormelde 

' 0 0 wetten; 

Geiet namelijk op artikel 55 van het koninklijk besluit dd. 
26 December 1930 dat de gevallen opsomt, waar.bij d~. be
langhebben<len die de voordeelen genieten voorz1en bI_J de 
wet betreffende het pensioenstelsel der roijnwerkers, u1tge
sloten worden van het O'l:!not der steenkoo1levering ten laste 

0 

van het Jyationaal Pensoenfonds voor mijnwerkers ; 

Overwegende dat de on<lervinding de noodzakelijkheid be
wezen heeft, de bepalinO'en van voormeld artikel 55 van het 
koninklijk besluit dd. Z6 December 1930 te preciseeren en 
aan te vullen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en So
ciale Voorzorg, 
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Wij hebben besloten en Wij besluiten : •. 

Artikel één. - Artikel 55 van het koninldijk besluit dd. 
26 December 1930 wordt als volgt gewijzigd en a;mgevuld : 

A. De hiernavolgende alinea's worden bij de 2° bijgevoegd: 
« Wordt verondersteld geen recht t e hebben tot het genot 

der steenkoollevering, ten l!lste van het N ationaal Pensioen
fonds voor mijnwerkers, de gepensioenneerde arbeider (of de 
weduwe) die samenleeft met zijn oudsten zoon werkzaa:pi in 
een steenkoolmijn. 

» Die veronderstelling kan alleen vervallen door het voor
leggen van eene beslissing door het arbeidsgerecht genomen 
waarbij bewezen wordt? dat de steenkoollevering geweiO'erd 
wordt aan den oud.sten zoon bij wien de gepensionne~rde 
inwoont. » 

B~ 7° wordt door den volgenden tekst vervangen . 
« De gepensionneerde arbeider (of de weduwe) die als 

arbeider (of arbeidster) nog werkzaam is in een steenkool
mijn, waarvan het dagloon 450 frank per maand te bnven 
ga;:it of niet. » 

C. De hiernavolgende bepalingen worden bijgevoegd onder 
nummers 8, 9 en 10 : 

a 30 De ge.pensionneerde (of weduwe) die bij een ander 
kost en woonst vindt wegens ook welken titel. 

» 90 De gepensionneerde arbeider (of weduwe) di"e O' e 
· · · d 1 "t k ' "'e n eigen gezm bezit en die · ee m maa t van een ander gezin. 

» Nochians, zoo het gezin waarvan_ de gepensionneerde deel 
uitmaakt, dat is van een afstammelmg, van een echtgenoot 
van een afstammeling of van een. ascendant van bedoeld 
gepen.sionneerde en indien het bewezen is, dat het verblij~ 
van den gepensionneerde in ·den schoot van het gezin een 
bijkomende Iast is wegens brandstof door zijn gezondheis
toestand of door ook welke andere reden wordt de t 

. ' s een-
koollevering aan den gepens1onneerde. verleend naar gelang 
van dezen bijkomend_en last voortspru1tende uit het verblijf 
van dezen laatsten m den schoot van het gezin waarvan 
sprake. 
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» Het bewijs van den bijkomenden last client door den 
gepensionneerde ~angebracht. 

» 10° De weduwe van een wegen.s ouderdom gepensioen
neerde en die zelf de vereischte voorwaarden niet vervult om 
te worden gepensionneerd wegens oU:derdom in gevolge tàe
passing van artikels 24 t:in 27 der wet van 1 Augustus 1930. >> 

Art. 2. - Het huidiO' besluit treedt in werking op 1 Maart 
0 

1934. 

Art. 3. ~ Onze Ministe'r van Arbeid en Sociale Vorozorg 
is belast met de uitvoerin()' van dit besluit. 

0 

Gegeven te Brussel den 10° Februari 1934. 
' 

ALBERT . 

Van Koningswege : 
De Minister van A rbeid en Sociale Voorzorg . 

Ph. V AN ISACKER. 



348 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

KABINET V AN DEN EE.RSTE ~HNISTER 

Koninklijk besluit tot w11z1gmg, en. aanvulling van de wet 
van 1 Au;gustu:s 1930 en beoogende het saneeren van het 
bij diezelfde wet ingesteld Nationaa1 Pensioenfond's der 
Mijnwerkens. 

VOORDRACHT AAN _DEN KONING 

Sire, 

Met het ontwerp van besluit dat de regeering· de h ft 
U M . . lk . eer ee 

aan we aJesteit ter goec eurmg voor te lego- d 
11 1. ·1 b d d ·1· 'kh d 0 en, wor t a een IJ :e eoog e moe1 IJ · e en weg te ruime di .. 

1 d . h t . . b d .. f n e ten gevo g e van · e In e m1Jn . e l'lJ heerschende d · . . epress1e 
thans wegen op het N ationaal Pens10enfonds de M' . ' 
k d d . d r IJnwer-

ers, at on er sta;i,tsgarantie van en wetgeve d -. r op racht 
kreeg aan de m1Jnwerkers ouderdoms- en invalid't . 
. 1 k l 1 eitspen-s1oenen, a soo nog wec uwen- en weezenrente t 

b . h . "tk . n e waar-org en en voor een ne tige u1 eenng ervan t e zorgen 
De bedoelde depressie bracht namelijk eener ··a . ZIJ s mede 

dat de m1ddelen van g enoemd fonds onverwacht . ' 
d 

. . d . . d . . 1 vermmder-
en, terw1Jl an erzlJ· s ziJne asten op on o-ewon .. 

meerderden. 
0 

e WIJze ver-

Beter dan met een omhaal van woorden kan t k 
. . ' me en ele 

c1Jfers worden aangetoond, welke de oorzaken ziJ'n d 
. . h van at 

gem1s aan evenw1c t : 

1. In het eerste jaar van toepassing der wet van l A 
tus 11930 - jaar van dienst 1931 -=-- bedroeo-en de . 11

11
g
1
us-

. . • . o m1{ ce en 
die aan het Nat10naa~ Pens1oenfonds der MiJ'nw k ' . er ers ten 
goede kwamen mt werkgever.s- en werknemei· b. 'd . . . . s lJ rao-en 
respec1tevehJk gesteld op 4 en 3 t. h. van de uit k 0 

' 

loonen, 146,427, 703 fr. 16. ge eerde 

Voor het jaar vap. dienst 1933, beliepen die m· ld l ic e en noO' 
slechst 101,807,416 fr . 87, zegge haast 33 t ·h · d 0 

· . mm er. 

' 

t 
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Men lette er op dat ten tijde waarop de wet werd aangeno
men, in 1930 namelijk, één procent van de loonen gelijk 
stond met een bedrao· van 27 millioen frank . Thans, in 1934, 
staat dat . één pro~e~t nog slechts gelijk met een bedrag 
nauwelijks minder dan 14 millioen. 

Die vermindering is te wijten, deels aan de vermindering 
van het getal arbeiders, die in aan de wet onderworp~n be
drijven zijn te werk gesteld, deels aan loonsverlagmgen, 

sinds 1931 in he /mijnbedrijf ingevoe~d. . 

2. Wiit nu de lasêln van het Nat10naal Fonds betreft, is 
het getal der gerechtigden op de in de wet bepaalde voor
deelen gestegen van 54,853 bij het einde van 1931 tot 60,_729 
bij het einde van 1933, d. i. een vermeerdering_ van circa 
10 t. h. in een tijdv;:tk van twee jaar. 

Benevens van de normale verhooging van het getal der 
gepensionneerden, waarop in de eerste jaren van de toepas
sing der wet gerekend was, is die vermeerdeting een ~-evolg 

~ van het feit, dat vele ziekeÜjke..werklieden , die slechts hcht~n 
itrbeid in de steenkolenmij"M'n. verrichtten, ter gelege~heid 
van bedrijfsstakino-en werden af o-edankt en naidien een mv:a
l~diteitstoelage aa:vroegen en ook verkregen. Andere gep~n
s1onneerden dan weer die no o- werkten en alzoo ~en verm1n-
d d . ' 0 tl ... e! , pens1çien genoten, werden afgedankt .om het ;;i,a;n -a 
werkloozen te verminderen en bekwamen dientengevolge een 

. volledig pensioen. 

. In 1931 beroeg het percentage van ouderdom_sgepension
neerden die nog arbeidden nieer dan 25 t . h. Begm 19~4 :vas 
dat percentage geslonken tot 4 à 5 t. h. 

Het gemis aan evenwicht tusschen de middelen en ~:e ver
plichtingen van . het N ationaal Pensioenfonds der M1Jnwer
kers dient aan geen andere oorzak~n geweten. 

Tot hiertoe werd de bedoelde toestand verholpen, door ~p 
fet « reservefonds » der bedoelde instelling, overeenkomstig 
het bepaalde onder artikel 52 van de wet van 1 Augustus 
1930, de bedragen vooraf te nemen, noodig om aan de verze-
keringsverplichtingen te voldoen. · . . 

Zoo echter naar cveen andere middelen u1tgezien wordt, .zal 
dat « reservefonds 

0
» welk 135 millioen beliep op het einde 

van het boekjaar 19Ù voor twee jaar uitgeput zijn. 
' 
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Het zal niet van belang ontbloot zijn hier te ve 'd 
d t t t" "d . rmei en a en lJ e waarop de . wet in voorbereiding was, bedoeld 
« reservefonds » geacht werd omstreeks 1945 h 11 b zoo. OO D' te 
zu en eloopen, <lat met de rente die het · jaarliJ'ks zo f

0 

Pen k d d u a wer-' zou unnen wor en g-0e gemaakt het verschil d 
actuarieele berekeningen, alsdan tusschen de midd 'i at naar 

li h 
· . · e en en de 

verp c tmgen van het Nat10naal Fonds zou best . aan 
De bezwaarde t oestand van het mijnbedriJ'f l 1 . 

d 
' { e ano·e duur 

en e groote omvang der heerschende depressie hebb . 
verwachtin O'en overhoop o·eO'o01"d en die b b 0 . 

Het belang der verzek~rden van thans ten a · 
h 1 

. anz1en van h t 
un ater te verleenen pens10en, eischt dus d t h . e 

f d 
. a et cc res 

on s » niet langer aano·esproken worde . erve-"' , maar in.t e d 1 worde gest erkt. gen ee 
Het vraagstuk moet daarenboven ook u· t . 1 een ande 

punt worden beschouwd : er <lient nam i· 'k r -0og-e 1J voork 
worden dat de, Staat, die aan het N ationa 1 P . omen te 
der Mijnwerkers zijnen waarborg verleend a t ensioenfonds 
1
. h e, elken · 

Pic t worden zou het tekort van <lat fond t d Jare ver-
. . s e ekken 

Men verg ete immers n1et dat biJ' de wet · 
19 0 

' . van 1 A 
3 , aan den Staat , benevens llltkeering ugustus 

' d 1 . . van renteto 1 . ais eze we ke m de algemeene wet op d d es agen 
b d Id 

. . . . e ou erdomRp · 
nen e oe ZlJil, t evens verphcht1n"'en v ' ensioe-

1 d 
. . . "' an versche"d êl 

opge ~g ZIJn, . zooals verleening van bijkomende 
1 

en aar 
s.omm1ge pens10engerechtigde mijnwerkers rei:i~en aan 
van invaliditeitstoelagen en van weduwen J van biJslagen, 

d 
. - en weez t 

e begrootmg van 1934 bevatte daarvoor 142 1 enr:e~ en: · 
Zou de regeering op dat gebied althans 

12 
milhoen. 

bl
.k . · . ' voor het 
1 , dan al geene vermmderm O' harer 't oogen-

d 
. k . . . "' Ul gaven ond 

e oog en z1et re ent ZlJ het z1ch niett emin t t er 
beletten, dat onder de huidige omstandighede: ~:~ p~i.cht te 
grootere lasten zouden worden opgeleo·d. ' RiJk nog 

Zij is dan ook van meening dat tha~s niet · 
worden maO' van het Rijk dan dat het . meer gevorderd 

. "' ' voort teo·en d 
zoo verdienstelijken mijnwerkerntand de· lfd 0 üver en 

d 
' ze e bez dh 'd 

aan en dag zou leO' O'en aJ.s waarvan do d org ei 
bb ' or e ov h 'd 

sturen steeds ten opzichte van dien stand bl' 'k . er ei sbe-
z · h 1J ls O'e oo is et, dat bij de keuze van de th 0 geven . 

1 
. . , ans vooro O' t Id 

maatrege en uit"'egaan is van bet driel d' Poes e e 
' 0 e ig doel de huidige 
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mijnwerkerspensioenreo·elino· te handhaven door het on O'e-
"' 0 0 

wijzigd behoud van de principes die eraan t en gronde liggen, 
de leefbaarheid van eene .solidariteitsinstelling als het Natio
naal P ensioenfonds der Mijnwerkers te verzekeren en alle 

· verhooging .te weren van rijkslasten uit hoofde van verplich
tingen bij de wet van 11 Augustus 1930 opgelegd. 

Met enkele dier maatregelen wordt nadere wijziging be
oogd van sommige wetsl:)epalingen , welker toepassing in de 
prak t ijk tot misbruiken heeft geleid, zoo de maatregelen be
trekkelijk de artikelen 20, 30bis (nieuw) , 31, 32 en 36. 

De t ekst der nieuwe · bepalingen behoeft uiteraard niet 
nader te worden verklaard. 

Andere maatregelen hebben ten doel eene vermindering 
van Xasten. Zulks is het geval met het intrekken van arti
kel 35 der . wet, alsook met de tijdelijke korting v11n 5 t. h. 
van de renten en toelagen (nieuw artikel 95). 

Krachtens a.rtikel 35 worden aan pensioengerechtigden, 
waarvàn de echtgenoote 65 jaar oud geworden is , alsook aan 
de gepensionneerde weduwen van dienzelfden Jeeftijd , pen
sioenbijslagen verleend. Het Na.tionaal Fonds kan zich 
echter, gezien zijn financieele toestana, zulke vrijgevigheid 
niet meer veroorloven. 

De bedoelde bijslagen, die in 1930 do01· den wetgever ver
leend werden, zijn ten andere thans niet meer gewettigd. 

Immers, het cumuleeren van een mijnwerkerspensioen met 
een ander ouderdomspensioen, dat toendertijd geoorloof 
was, werd bij de algemeene pensioenwet van 14 Juli verboden. 

In ruil daarvoor, werden bij de wet van 1 August u.s 1930 
aan mijnwerkerspensioengerechtigden speciale bijslagen ver
leend; zulks was het uitgangspunt van artikel 35 <lier wet. 

Moesten evenwel die speciale bijslagen aan de mijnwer
kerspensioengerechtigden niet zijn verleend en cumulatie 
alsnog geoorloofd wezen, dan zouden aan· diezelfde pensioen
gerechtigden de voordeelen van de algemeen pensioenwet 
meestal toch niet kunnen toegekend worden, aangezien in 
1933 de maximum-inkomens vfJrlaagd werden, waarboven 
overeenkomstig de algemeene pensioenwet geen ouderdom,s
renten kunnen worden yerleend. 
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Er bes~aat ~erhalve geen aanlei~ing om nog langer bijsla
gen, als m artikel 35 bedoeld en die naar het inzicht van den 
wetgever van 1930 het cumulatie-verbod moesten goedmaken 
te verleenen. ' 

Men zal overigens toegeven, clat voor gepensio_nneerden de 
levensvoorwaarden thans heel wat gunstiger zijn dan ten 
tijde van de aanneming van de wet van 1 Augustus 1930. 

Daarenboven zullen de pensi_oengerechtigden, die door het 
intrekken van artikel 35 getroffen worden, de verminderin~ 
gen niet onderga;m, vaar andere categoriën van O'epe · o ns1on-
neerden bepaald. 

Wat de tijfdelijke kortin~· dvan :~.ef renten en toelag~n met 
5 t. h. betre t, toonen de in ex-CIJ ers van de kleinh d 1 _ 

· · d t d tt' d · an e s pnJzen aan, a eze gewe ig is.. · 

, Zij is trouwens geen nieuwigheid vermits reed d . . . · ' s eer er 
aan andere soorten van . rIJksburgers pensioen- 1 · 
1 k 

. d 
1 

d . ., sa ans- en 
oon ortmgen wer en opge eg , namelijk aan 00 1 ·. 
1
. d · 'k b · ·i . r ogs1nva-
ie en, rIJ sam tenar en en rIJ ~sgepens1onneerden 1 .. k · I · d , ~vena s 

aan m1Jnwer ers, wier .oon sm s 1 Januari 1931 · t me onge-
.veer 29 t. h. gekort werd. . 

· Ook de pensioengel'echtigden ingevolge de al"'e · · 
J 

· d · o meene wet 
van 14 uh 1930 on ergm gen op de hun uitgeke d b d · f · · er e e ra 
gen eene a houdmg van 5 t. h. · -

Men lette · er .ap <lat het index-cijfer der kl~inh. · d 1 .. 
cl b

. · d · an e sprIJ-
zen, au IJ e aannemmg van de wet van 1 AuO'ustus 19 
869 bedroeg, op 15 november 1934 tot 663 geda:ld 

3o, 
· d · · kt was wat eene vermm enng u1tmaa van 206 punten f . ' . 

23 1/2 t. h. 
0 

circa 

Ondanks de .waargenomen prijzenverlaO'in"' ond . 
d 

. . . . , o o' erg1nO'en 
e pens10engerechtigden· mgevoige de wet van 1 A. · 0 

· · ugustus 
1930 tot nog toe geenerlei vermindering van de hu b' · d' 

k d d 1 
il · n lJ ie 

wet toege en e voor ee eµ, omuat de regeering zo d 
k 

. b . k n er nood-
zaa er met toe eslmten on, maatregelen te nem · ... 
de oude mijnwerkers zouden getroffen worden . n . waar~~~ 

De toestand van ·het N ationaal Fonds verei~cht h. t d . 
h 

ec er at 
t ans zulke maatregelen zouden genomen word . · . en . 

Tot de saneering- van dat fonds zal echter dank · · ·; ., · ' ZIJ ·andere 
maatregelen en mede omdat de · regeering voorl · · a· . oop1g aan re 

1 

... ··!\ 
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instel1ing het bedrag der do or haar gedane besparingen za l 
afdragen, niet hoeven overgega.an tot de vermindering van 
de. pensioenen en toelagen in de mate als hierboven aang-e
duid. 

Dewijl de regeering hoopt <lat de vastgestelde maatregelen 
zullen volstaan tot het dekken van het tekort van het Na
tionaal Fonds, legt zij den pensioengerechtigden ingevolge 
de wet van l Augustus 1930, voor het oogenblik althans, 
-slechts eene karting op van 5 t. h, 
· Ten slotte zal dan ook nog g-ewijzigd worden, de over
gans bepaling onder artikel 3lbis die wat de toekomende 

. ' pens10engerechtigden betre:ft, ophouden zal effect te sortee-
ren n;iet 31 Decem ber 1934. 

Luidens die bepaling zijn de gehuwde niet meer arbei
dende gepensionneerden die o·eboren zijn v66r 1880 en heb
ben~e ged~rende derti~ j ;;i.a~ of langer ondergrondschen 
arbeid ,ve~rICht! gerechtigd op een pensïoentoeslag van 1,20?. 
frank s Jaar, terwijl aan echteloozen, weduwnaars en ged1-
;0r.ceerde~, onder diezelfde omstandigheden 294 frank 
s Jaars uitgekeerd wordt. . 

Derhalve zullen de pensioen O'erech tio·den, {lie v66r 1880 
O'b .. 0 0 
oe oren ZIJn, behoudens wiJ'ziO'inO' van bedoeld artikel, na 
31 Decemb 19 ° 0 

· . . . . er 34 voort eenen rentetoeslag genieten_, welken 
ZIJ, die m.1880 of later geboren zijn en dus na 3;1 December 
1~34 pensrnengerechti!!'d worden niet zullen kunnen ge-

, nieten. 0 
' 

Men zal toegeven dat zulks niet billijk is . Immers, velen 
onder h d' d b" d . 0 1,1 ie thans reeds gepensionneerd zijn, had en IJ 

e mvoering v;:i.n de verplichte verzekering, reeds een gevor
derden .leeftijd bereikt, zoodat zij slechts weinig of mogelijk 
zelfs. Illet gecontribueerd hebben terwijl zij de thans den 
pens10enleeftijd zullen gaan ber~iken, alleu hebben bijge
dra,gen, ~lthans tot een zeker bedrag, tot het vestigen van · 
hun pens1oen. • 
. Ook kan bezwaarlijk worden aanvaard dat pensioengerech

tigden van éénz-elfde klasse en met ongeveer gelijke aanspta
ken, verschi1lend zouden worden behandeld. 

Om die redenen heeft de regeering geoordeel<l, dat zoo het 
ook behoort de overO'an O'sreO'elin O' onder artikel- 3lbis be-

t:> 0 0 O' 
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doeld, niet te bestendigen - wat een belasten van de toe
komst wezen zou - het niettemin betaamt die regeling als
nog toe te passen op de ondergrondsche mijnarbeide d' 

, , 1883 b . . rs 10 voor ge oren ZlJn. 

Wij hebben de eer te zijn, met den diepsten eerbied 
' Sire, 

Yan Uwe Majesteit 
d~ zeer nederige, zeer onde~danige 

en zeer getrouwe dienaars 
' 

(Volgen de handteekens van al de Ministers.) 

22 December 1934. - Koninklijk bes.luit tot wïzi i 
aanvulling van de· wet van 1 Augustus 1930 en Jb g ng en 
h t h t b .. d. !fd eoogende 

e saneeren van e •J 1eze e wat ingesteld N t· 1 Pensioenfonds der Mijnwerkers. a. ionaa 

LEOPOLD III, Koning der BelO'en 
b ' 

Aan alleu, tegenwoordigen en toekomend R . · en, e11. 
Gelet op de wet van 31 Juli 1934, waarbiJ' a d 

an en KoninO' 
bepaakle machten worden verleend met het 00 0' h 0 

misch en financieel herstel en de verminderin: op ed econo
bare lasten en gelet, inzonderheid op artikel l v;n e op~n
zelfde wet, waarbij de Koning gemachtigd is ~ cb'. :abn dl~
t 1 d · m 1J eslu1-en, met gemeen over eg er m Raad vergaderd M' . 
genomen, meer bepaaldeijk te wijzigen of aan t e l;nisters 
wetgeving betreffende de bezoldigingen subsid~- vu en, de 
d . ' ien verg0e 

rngen en toela.gen van ·allen aard die geheeI f ' · -
ten laste komen van den Staat, v~n openba 

0
b ten dee}e 

· ' l ' · re esturen en mste, mgen ·of van instelhngen van openbaar nut. 
1G 1 . ' e et op de orgarneke wet van 1 Augustu ln30 f d h t · 1 1 d · · 8 u betref-en e e pens10enste se · er m1Jnwerkers · b ' . · 

1. 'k ' . t Id . ' waar lJ name-1J , ., mges e werd het N ationaal Pensioenf d d 
1t on s er 'Mijn-

wer Kers onder waarborg van het Rijk; 
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Overweo·ende dat ten o·evol00'e van de crisis waaronde'r het 
0 0 

mijnbedrijf lijdende is, het Nationaal Pensioenîonds der 
Mijnwerkers in een bezwaarden toestand is komen te verke
ren, welke te wij t en is aan de onverwachte en niet te voor- . 
ziene vermindering zijner stijvingsmiddelen, hoofdzakelijk 
bestaande uit de bijdragen der werkgevers en werknemers; 

Overwegende tevens dat mede ten gevolge van die crisis, 
de lasten van bedoeld Natonaal Fonds verwaard werden uit 
hoofde van het verle.enen aan een grooter getal mijnwerkers 
van de voordeelen bij de bovenvermelde wet voorzien; 

Overweo·ende dat uit dien samenloop van omstandigheden 
- verminderin(J' van ontvan a·sten en vermeerdreing van uit-o 0 . 

gaven .- een gebrek aan financieel ·evenwicht ontstaan lS, 
dat voor het Nationaal Pensioenfonds der Mijnwerkers nood
fottig wezen kan, moesten niet ten spoedigste maatregelen 
worden getroffen om het verbroken evenwicht te herstellen; 
dat trouwens een goede vestiging van de renten, die later 
aan de verzekerden van thans zwlen dienen uitgekeerd, . ver
eischt dat de instelling, .die krachtens de wet erm,ede belast 
is hun ouderdoms- en invaiicliteitspensioenen te waarborgen, 
gesterkt worde; 

Overwegende, overgens, dat bij de voorgenomen voor
zorgsmaatregelen de principes waarvan bij de wet van 1 Au
gustus 1930 is uitgegaan, onverminderd gehandhaafd blij
ven; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en So· 
ciale Voorzorg en gehoord het advies van Onze in Raad ver-
gaderde Ministers, · 

Wij hebben besloten en Wij besluiten 

A:rtikel één. ,___ Aan de wet van 1 Augustus 1930 tot vast
stelling van een ste1sel van mijnwerkerspensioenen, worden 
de hiernavolgende wijzigingen toegebracht : · 

Onder artikel 20 wordt het 6° lid vervangen door 
« Bij de aanvullende rente, bij de Algemeene Spaar- en 

Lijfrentekas door middel van de in yorenstaand lid bedoelde 

8 tortingen verworven, mogen niet worden gevoegd : 
D 1° De aanvullende rente ten bezware van het Nationaal 

Fonds, iils bedoeld in artikel 14; " 
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» 2° De tegemoetkoming van Rijkswege, als bedoeld in 
artikel 15. » 

-wordt ingevoegd een artikel 30bis luidende als volgt : 

cc Ingeval een verzekerde overleden is aan de gevolgen van 
een arbeidsongeva1, zal het bedrag van de ter uitvoering van 
deze wet aan de weduwe te verleenen uitkeeringen (kinder
toeslag _ inbegrepen), zoodanig kunnen worden verminderd, 
dat het gezamenlijk bedrag van de renten, a;:i.n die weduwe 
overeenkomstig deze wet alsmede de arbeidsongevallenwet 
te verleenen, kome gelijk te staan met twee derden van het 
loon, door den man gedurende zijn l;iatste levensjaar geno
ten als slechts één . kind beneden 116 jaar te haren laste is, 
en ~et drie vierden' van dat loon, als twee of meer kindere'n 
beneden 16 j;:i.ar te haren laste zijn. 

» Evenzoo zal, welke ook de oorzaak weze van het over
lijden van den verzekerde, telkens wanneer .ter uitvoering 
van het bepaalde onder artikel 22 van deze wet, kindertoeslag 
zal moeten worden verleend wegens eenig kind, w;tarvoor 
dergelijke toeslag reed.s is toegekend bij de bestaande wet
ten op den_kindertoeslag, het bedrag van het eerstbedoelden 
kindertoeslag met dit van . den Iaatsbedoelden ve'rminderd 
worden. n 

Aan het slot van ;:i.rtikel 31 wordt onderstaand lid bijge
voegd : 

« De in dit artikel bedoelde voordeelen worden enkel ver
Ieend mits de belanghebbende regelmatig en geregeld gear
beid hebbe in een b.edrijf, dat aan deze wet onderworpen is 
en zulks gedurende étn jaar v66r het indienen van zijne 
aanvraag. n 

1, _...- In het eerste en in het derde did van artikel 3lbis wŒ·dt 
' het jaarlijk getal cc 1880 n vervangen door cc 1883 ». 

W at artikel 32 betreft : 

a) Is het 7e lid daarvan te wijzigen !tls vogt : 

« De invaliditeitstoe1age wordt verleend met ingang van 
den eersten dag der maand 'na deze i:n den loop waarvan de 
aanvraag ge~aan is. Zij wordt voorgoed ontnomen aan dien
gene die uit eigen om het even welken ;irbeid een gewin haalt 
van meer dan 450 fra·nk per maand •. 

r 

, 

• 
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b) Is aan datzelfde lid toe te voegen wat hierna volgt : 

a Wanneer echter <liens gewin, als daareven bedoeld, geen 
450 frank per maand meer b~draagt, zal hem opnieuw een 
invaliditeitstoelage mogen worden verleend, mits hij kunne 
bewiJ"zen dat de O'eneeskundio·e adviezen, op dewelke door de 

t:> t:> 

ter zake bevoeO'de orO'anen biJ. hun besluit tot verleening 
- b b ' 

van eene toelage gesteund is, onverzwakt gebleven zijn >>. 

c) Wordt aan het slot van dat artikel onderstaand lid bij
gevoegd : 

a Het genot va~ het bepaalde onder dit artikel mag slechts 
worden verleend, op v-oorwaarde dat de ·aanvraag gedaan wezê 
binnen een jaar na den da()' waarop de aanvrager opgehouden 
heeît in een mijn- of ande; aan deze wet onderworpen bedrijf 
te werken ». 

Artikel 35 wordt ingetrokken. 
Onder artikel 36 zijn de onderstande bepalingen te voegei:: 

tusschen het 7° en het ge lid daarvan : 

« Het pensioen zal echter slechts mogen verleend worden 
aan dezulken, die 1n den loop van de laatste elf jaar v66r 
hunne aanvraag, gedurende ten minste tien jaar in een aan 
deze wet onderworpen bedrijf zullen gearbeid hebben. 

» Het zooeven bedoeld tijclvak van elf jaar zal met even zoo 
langen tijd worden verlenO'd als het den mijnwerker ten 

t:> ' • h gevolge van ziekte arbeidsonO'eval of aan een econom1sc e 
depressie te wijten' gemis van ° werkgelegenheid, onmogelijk 
was in het mijnbedrijf te arbeiden. 

» Het behoort den belanO'hebbende zulke bewijzen, als ten 
b 

deze vereischt, over te leggen. n 

Wordt bijgevoegd een artikel 95, luidende als volgt : 

« De re::iten en toelagen, in deze wet bedoeld, worden 
tijde1ijk gekort met 5 t. h. 

n Zullen echter niet meer O.ekort worden, met ingang v;:i.n 
t:> 

den eersten dag der maand waarin hunne echtgenoote den 
leeftijd van 65 jaar bereikt, de renten uit te keeren aan 
ouderdomspensioengerech tigden. ---D Zullen evenmin gekort worden de renten, uitgekeerd ;:i.a'n 



358 ANNALES DJ;:S MINES DE BELGIQUE 

ouderdomspensioengerechtigde weduwen, die den leeftijd van 
65 jaar hebben bereikt. 

» Het bedrag der in dit artikel nader bepaalde kortingen 
zal ten goede komen van het Nationaal Fonds, ten w1:1re 
daarover nadien anders mo{)ht worden beslist. » 

Art. 2. - Dit besluit treedt in werking op den ln Januari 
1935. 

Art. 3. - Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is bel;:tst met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den 22n December 1934. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekens van al de Ministers.) 
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KABINET V AN DEN EERSTE MINIS TER 

Koninklijk besluit ;tot wijziging en aanvU1_!1ing van bepalin
gen van de wet van. 1 Augustus 1930 en beoogend het ste
vigen van het bij diezelfde wet ingesteld Nationaal Pen
sioenfonds der Mijnwerkers. · 

VOORDRACHT AAN DEN KONI NG 

Sire, 

Een koninklijk besluit van 22 December j. 1., in den 
Ministerraad overle O'd heeft verschillende maatreœelen afge-

o ' ~ 
kondigd om een einde de stellen aan de moeilijkheden waar-
mede het N ationaal P ensioenfonds der Mijnwerkers, tenge
volge v;:tn de economische crisis, te kampen heeft. 

Het nieuw besluit at wij de eer hebben aan de goedkeuring 
van U we Majesteit voor t e leggen, vult enkele van deze maat
regelen aan of brengt er een verbetering aan toe. 

Het is inderdaad gebleken dat er onder deze eenige zijn 
die t ot een al te strenge t oepassing konden aanleiding ge
ven; dat andere noodzakelijkerwijze scherper dienden om
lijnd om de toepassing door de bevoegde organismen gemak
kelijker te maken · t en slot te scheen het O'epast den t oestand 

' ' t:> van sommig cat egoriën van befanghebbenden op een meer 
billijke wijze t e regelen. 

Deze nieuwe maatregelen zuUen, ten' andere, niet verhin
deren dat het doel door de regeering beoogd, worde bereik, 
namelijk het Nationaal Pensioenfo.nds der Mijnwerkers 
levenskrachtig te houden. 

~ :f. :f. 

Krachtens de huidige wetge~ing en rechtspraak, bleven 
zekére mijnwerkersweduwe alsmede hunne kinderen versto
ken van de voordeelen, vo~rzien bij de wet van 1 Augusfos 
1930, omdat hun echtgenoot en vader, welk ook het aantal 
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jaren was, door dezen in de mijnen doorgebracht overleed 
nadat hij sinds meer dan zes maanden, te rekene~ van de~ 
dag waarop hij, uit hoofd·e van ziek te, metterdaad had op O'e-
houden te werken. . 

0 

Deze weduwen, alsmede deze weeze:n of kinderen zijn 
inderdaad, krachtens de bepa1ingen van de wet van 1 Auo'us~ 
tus 1930, afhankelijk van de algemeene wet betreffend: de 
pensioenen en _ genieten? uit <lien hoofde, minder belan<Yri "ke 
toelagei;i dan de weduwe die onder de toepassing valle~ ; an 
de speciale wet . 

De voorg'estele artikelen 2lbis, 22bis en 23bis verbet 
den huidigen toesand van bedoelde r echthebbenden. i · ereln 
1 d d 1 bl

.. . ' z J zu -
en e voor ee en lJVen gemeten, bij de aio·emeen t 

d 
. . . o e we op 

e pens10enen voorzien en, m1ts inachtnemino' va k . o n ze -ere 
voorw.aarden, een aanvullende toelage ontvangen lk 
lijk is aan het verschil tusschen de bij de al o'em~e:e etge-
d b . · d · 1 ° e we en e IJ · e specia e wet t oegekende voordeelen. 

De bij ar t ikel 31 voorgestelde eindalinea van d . ew~wn 
1 Augustus 11930, heeft voor doel t e belet t en dat . kl" d 
d

. . . . ' wer ie en 
ie uit e1gen bewegm g, het mijnwerk hebben ve l t ' 

d b h ' t f f . r .a en om een an er am ac t u1 t e oe enen o eem O' ander k b . d . . . o wer u1ten 
de a~nh e. wtet onderwkorpen nd1J.verhe1dsbedrijven te verrich-
t en z1c m e -, na een -ortston ig e herneming va h . . 

k d k 
Il ~ IDlJil-

wer , zou en unnen beroepen op de bepalinge 
d 

· n van deze 
wet, waneer · e werkhernemmg enkel geschieclde 0 d 
d 1 k · - 1 m e voor-ee en te unnen gellleten, we ke de wetgever a d 
kelijke mijnwerkers heft voorbehouden . an e wer-

Bedoelde belanghebbende:n zullen evenwel aans k k praa un 
~edn. ma~_en odp het voorkbeeld b:~n bovenbedoelcle bepaling
m ien ZlJ vol oen aan ze er e, lJ koninklijk besluit te be ' 
len voorwaarden, bet r effende den duur en het . pa
halte van d e werkherneming in de mijn v6or h e~n~tig. ge
van den wettelijken leeftijd t ot pensionneerin O' e ereiken 

De bepalingen gevoeg<l bij artik el 36 van J'~ t 
kenning rege1end van een evenredig pensioen bwe ' de toe
zelfde doel. ' eoogen. het-

Wat dit betreft zal een koninklijk beslu1·t eveneens de 

'• 
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voorwaarden bepalen waar;:i,an de belanghebbenden moete:a. 
voldoen om het voordeel van bedoelde schikkingen te kun
nen genieten. 

De eindalinea,. bij artikel 32 van de wet gevoegd, maakt 
slechts een overgangsmaatregel uit, welke voor doel heeft 
de rechten te eerbiedigen, verworven door de belanghebben
den weike · v66r 1 J uni 1934 het werk in de mijn moesten 
neerleggen, wegens .ziekte die een ongeschiktheid tot nor
maal werk in één aan de wet onderworpen nijverheidsbe
drijf 1 voor gevolg 'had. 

De wijziging aan artikel 41 aangebracht beoogt de Bel
~isch.~ mijnwerker, die, op het oogenblik v;:tn hun mobilisa
tie faJdens den oorlo O' 1914-1918 werkzaam waren in een 

.• 0 ' 
m1Jnbed.r ijf van een land waarmede Bel O'ië een wederkeerÎo'e 

' 0 0 

overeenkomst heeft gesloten op eenzelfden voet te behar..d e-
~eu als de Belgische werklieden die op hetzelfde oogenblik, 
m een aan de wet van 1 AuO'ustus 1930 onderworpen bedrijf, 
gebezigd werden ° 

Het bij de wet gevoeo'd . nieuw ar tikel 96 heeft voor doel 
de herziening te voorko~en van verschille~de gevallen, die 
vroeger werden onderzocht herzienino· · die voor de eenen, 
d ' "" e verworven rechten zou krenken en voor de anderen de 
lasten van het Rijk en van het Nation~al Pensioenfonds! der 
Mijnwerkers merk elijk zou vermeerderen. 

W ij h ebben de eer te zijn met den diepsten eerbied, 

Sire, 
van U we Majesteit, 

de zeer nederige, zeer ond erdanige 
en zPer getrouwe dienaars, 

(Volgen <le handteekens van al de Ministers.) • 
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30 Januari 1935. - KoninkliJ"k be 1 . . 
l - S Ult tot W · · -

aanvu l1ng van be,ipalingen van de w t •Jz1g1ng en. 
beo~gende het stevigen van het bij ~i:~~~ 1 Augu~tus. 1930 
Nat1onaa1 Pensioenfonds der m·· de wet ingesteld 

1•Jnwerkers, 

LEOPOLD III,_ Koning der Belgen 

Aan allen, tegenwoordigen en to k '. · 
· e 0 menden R ·i 

Gelet op de wet van 31 Juli 1934 1 ' ei · 
bij die van 7 December van hetzelfd v~ engd en aangevuld 
Koning bepaalde machten worden e lJaar, waarbij aan den 
h . ver eend 

et econom1sch en financieel herstel en de v met. het. oog op 
de open bare lasten en O'elet inzonde h -d erm1ndenng van 

d. lfd o ' r ei o t' van ieze e wet waarbiJ' de Kon· ' p ar ikel 1 le 
b l . ' In O' O'ema ht' ' ' 

es uiten, na overleo· door de in , "a " c igd is om biJ' - " i aa verg d 
genomen, meer bepaaldeliJ'k te · · · a erde Mini t 

t 
. WIJzigen of s ers 

we geving betref fende de bezoldiO'i ~an te vullen de 
t 1 " ng, subs1d1" ' 

gen en oe agen van allen aard, die O'eh en, vergoedin-
Iaste komen van den Staat van openbo eel of ten deele ten 
lingn of · t 1 · ' are bestu van ms e hngen van openba ren en instel-

Gelet op de organieke wet van 'l ~ nut; 
fende het pensioenstelsel der i · Ugustus 1930 b t f · Id m Jnwerkers z e re -
mgeste werd het Nationaal Pe . . ' waarbiJ' nam l' "k 
k 

ns10enfo d e IJ 
ers onder waarborg van het RiJ'k. n s der MiJ'n 
H . ' ~~ 

erz1en het koninklijk besluit v 22 
geven op advies van Onzen Mi'ru·ant December 1934 

h 'd s erraad ' ge-
sc ei ene voorzorgsmaatreg·elen d . en waarbiJ' · d . wor en f ver-
em e ten spoed1gste het gebrek aan f . a gekondigd ten 
bovenbedoeld Nationaal Pensioenfo dmancieel evenwicht 

Op de voordracht van Onzen M'n· s te herstellen. van 
. 1 V . rn1ster ' 

ma e oorzorg en op advies van 0 ;a~ Arbeid en S nzen Mrn1st o-erraad 
Wij hebben besloten en WiJ' b 1 . ' . es uiten . 

Artikel één. - Aan de bepalin . 
~2 ~:cember 1934 tot aanvulling e~e~i:~n . Ons besluit van 

epa mg~n van de organieke wet van iz1g1ng van sommige 
h~~ ~e~srnenstelsel der mijnwerkers wo d Augustlls 1930 op 
WIJzigmgen gebracht : r en benedenverm~lde 
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Een artikel 2lbis luidende als vo~gt bijvoegen 

« De weduwen ·en de weezen minder dan 16 jaar oud, van 
de werklieden die het mijnwerk hebben moeten verlaten we
gens ziekte, welke een ongeschiktheid tot normaal werk in een 
aan deze wet onderworpen nijverheidsbedrijf wor gevolg 
heef t, en die binnen de zes maanden van den dag af waarop 
zij het mijnwerk metterdaad hebben neergeiegd overleden 
zijn, zonder gerechtigd te zijn op een invaliditeitstoelage, 
zooals bepaald bij artikel 32 van deze wet, znllen de voor
deelen genieten bij deze voorzien op voorwaarde dat hun 
echtg·enoot of vader buiten de aan de wet onderworpen nij
verheidsbedrijven, van den datum af waarop hij het werk 
metterdaad heeft neergelegd tot çlien waarop hij is overleden, 
geen persoonlijk werk heeft verricht. 
· » De weduwen v;:tn werklieden, die op een invaliditeits

toelage op basis van een diensttijd .van minder dan dertig 
jaar gerechtigd waren, mogen aanspraak maken, zelfs indien 
de echtgenoot n;:t het verstrijken van bij voorgaande alinea 
bepaalden ~ermijn van zes maanden is overleden op een toe-

. lage gelijk aan het verschil tusschen het bedra~ ·van 840 fr. 
· en het bedrag van het weduweuensioen hetwelk hun in uit-. ... ' ' voermg van de algemeene wet be.treffende de pensioenen) 

w'erkelijk is toegekend onverminderd echter de toepassing 
van artikel 95 van deze' wet. 

» Genieten eveneens bovenvoorziene toelaO'e de weduwen " ' . 
van werklieden, die alvorens dertig jaar in het mijnwerk te 
hebben doorgebracht, hiervan moesten afzien wegens ziekte 
welke een ongeschiktheid tot normaal werk in een aan deze 
wet onderworpen nijverheidsbedrijf voor gevolg heeft, en 
di~ na het verstrijken van den bij alinea 1 voorzienen termijn 

:van zes maanden overleden zijn zonder op een invaliditeits
toelage, zooals bij artikel 32 dezer wet bepaaid, te zijn ge
rechtigd. 

» Voor de weduwen van ·vreemde nationaliteit wordt liet 
bovenvoorzien bedrag van 840 frank op 300 frank vastgesteld. 

» De bij dit artikel voorziene toelage is ten laste van het 
Nationaai Fonds; zij wordt aan de in bovenstaande alinea's 
2 en 3 bedoelde weduwen onder de volgenële voorwaarden 
verleend : 
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» 1 ~ .Dat. de echtgenoot overleden is v66r het verloopen .;an 
een t1Jdrmmte, welke bestaat uit zooveel maanden als hi· 
jaren mijnarbeid telde, tijdruimte ingaande op den datu J 
waarop hij werkelijk het mijnwerk heeft neero·eleo·d. m 

0 0 ' 

» 2° Dat het persoonlijk werk dat de echtgenoot huit n 
de aan deze wet onderworpen nijverheidsbedrijven m~cht aee
d~~n hebben, van den datum af,. waarop hij metterd;:i,ad hét 
mlJnwerk heeft neergele~d .en d1~n waarop hij is overleden 
geen hoogere som dan ·die m arhkel 32 alinea 7 va d 

1 , . n eze 
wet hepaald, heeft voortgehracht op opgel.everd. » 

Een artikel 22bis, luidende als volgt, hijvoegen : 
(< De wecluwen die aan de vereischten beantwoorde t 

g.estelcl om de bij ar~ikel 2lbis, alinea 2, van deze wetv:~:
ziene toelage te gemeten hebben, hovendien, recht vo d 

· cl · d cl 16 · · ' or e km eren van mm er . an Jaar, die werkelijk ten laste 
waren van den echtgenoot, op een toelage gelijk aan het 
verschil tusschen het bedrag van de bij i:trtikel 22 voorziene 
toelagen en het hedrag der toeiagen, welke hun voor die 
kinderen werkelijk worden verleend in uitvoering van de 
algemeene wet op de pensioenen, onverminderd echter de 
toepassing van de artikels 30bis en 95 dezer wet. . 

» De bij dit artikel voorziene voorcleelen zijn ten heloope 
van een derde ten laste van het Rijk en ten beloope van twee 
derden ten laste van het Nationaal Fonds. 

» _ Wat ~e helanghebhen~en van vree~de nationaliteit be
treft verhrndert deze hepalmg de toepassmg niet van artikel 
twee dezer wet. >> 

Een artikel 28bis als volgt opgesteld hijvoeaen . 
« vy anneer de wedu:ve, die de bij hovenstaand artikel 22bis 

voorZiene toelage geniet of het recht heeft dit te a · 

1. ·d h bb d · · oemeten over IJ t, e en e weezen van m1nder clan 16 J·a h ' 
t 1 1 .. k h 1 . ar rec t op 

een oe age ge IJ aan et verse il tusschen het b d 
de hij artikel 23 voorziene toelaae en het belrag van 
d 1 ° ec raa van 

e toe age voor weezen, welke deze kinderen k 
1
.? · 

· k 1 wer e IJk ge-meten, rachtens de a gemeene wet betre.c.i: · d -
· · d uen e cle pen s10enen, onvermmder nochtans de toepassin . va . -

dezer wet. g n arhkel 95 

>> De wezen van minder ·dan 16 jaar die d . 
k 1. 'k · · I · e werkman allen wer e lJ te ZIJnen aste had hebben re ht h'. · ... 

' c , lJ het overhJ-
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den van laatstgenoemde, onverminderd de t oepassing van 
bedoeld artikel 95, op het genot van de bij voorgaancle alinea 
voorzien toelage, mits becloelde werkman v66r het verstrij
ken van de bij alinea 6 van artikel 2lbis voorziene t ijd
ruimte overleed, en op voorwaarde clat het persoonlijk werk; 
hetgeen hedoelcle werkman buiten de aan deze wet onder-' . 
worpen nijverheidsbedrijven mocht verricht hebben tusschen 
den datum .yaarop hij werkelijk het mijnwerk heeft neer
geleg cl en die, waarop hij overleden is, hem geen hoogere 
som dan die bij artikel 32, aîina 7, dezer wet hepaald heeft 
voortgehracht of opgeleverd. 

» De in voorgaande alinea bedoelde werkman is deze die 
geen clertig jaren werk in de mijnen kan laten gelden en 
die, al clan niet op een invalicliteitstoelage

1 
zooals in ar tikel 32 

· dezer wet hepaald, ge:r;echtigd het mijnwerk heeft verlaten 
wegens ziekte welke een onaeschiktheid t ot normaal werk 
. ' 0 . 

m een aan deze wet onderworpen nijverheidshedrijf voor 
gevolg heef t. 

» De hij dit artikel voorziene voordeelen zijn ten heloope 
van een derde ten laste van het Rijk en ten be1oope v;:i,n twee 
derden ten laste van het Nationaal Fonds. 

» Wat de belanghebbenden van vreemde nationaliteit be
treft, verhindert deze hepaling de toepassing niet van artikel 
twee dezer wet. » 

De door het koninklijk hesluit van 22 December 1934 hij 
artikel 31 gevoeO'de hep. alinO' door henedenstaande eindhe-

o "'' p;:i,ling veivangen : 

« N ochtans moO'en de helanrrhehbenden die in den loop 
0 0 ' 

van de tien jaren welke aan den leeftijd van pensioenneering 
voorafgaan in één aan deze wet onderworpen nijverheidshe
drijft niet regelmatig ~erde:n gebezigd en die, huiten ver
melcle nijverheidsbedrijven, een ander ambacht of een anaer· 
be~oep hebben uitgeoefencl of onverschillig welke hedrijvig
h,e1d hebben heoefencl op het genot van de bij de hepalingen 
van dit artikel voorziene voordeelen geen aanspraak maken, 
tenzij zij aan de hij een koninklijk besluit te hepalen ver
eischten zullen he;:i,ntwoorden. » 

De eind-alinea, door het koninklijk besluit dd. 22 Decem-
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ber 1934 bij artikel .32 gevoegd, van benedenstaand 
laten volgen : en tekst 

« Nochans mogen de belanghebbenden die v , , _ . 
11934 het mijnwerk hebben moeten verlate oor l _ .Jum 
welke een ongeschiktheid tot. normaal werkn. wegens z1ekte, 
wet onderworpen nijverheidsbedrijf v~or l~ een a;:i.n deze 
volge een overgangsmaatregel om de bï ~ev~ g h~eft inge
dit artikel voorziene voordeelen 'VerzoelJ e . ~p~hngen van 
ao J · 193 h rnn, indien , , um . 5 un aanvraag om toefage indie ze voor 

De alinea's bij koninklijk besluit van 22 ~n. » 
ingevoegd tusschen het 7• en het 8• lid van ec.ember 1934, 
vangen door den hiernavol"'enden ni u artikel 36, ver-

. o e wen tekst . 
a Het genot van het bepaalde onde · · 

d 1 d r artikel 1 wor en ver een aan dezulken die i d mag s echts 
ti~n jaar voor hun aanvra~g, ~eduren~e ~:u 100,P der laat ste 
zullen hebben gearbeid in een aan de rmn.ste zes jai;tr 
d . 'f ze wet o d rIJ en geregeld in normalerwiJ'ze n erworpen be-

d d h . waren te k d ge uren e et Jaar dat aan hùnne aa wer gestel 
H nvraag f . 

» et zooeven bedoeld tijdvak va t' . voora g1ng. 
1 "d n ien Jaa 1 zoo angen tlJ worden verlen"'d al h ' r za met even 

• 0 s et den ·· gevolge van ziekte, arbeidsongeval f . m1Jnwerker ten 
d . .. Qaane 

epressie te WIJten gemis van werk 1 en economische 
· h 1 • · b d · 'f · ge e"'enheicl was m e~ :i;n1Jn e rIJ te arbeiden. 0 

· , onmogelijk 
» Het behoort den belanghebbend 1 deze vereischt, over te leggen. e zu ke bewijzen, als ten 
» Bij een later te nemen koninkli 'k b 

den bepaald in hoeverre en onder wJlk esluit zal nader wor-
t d. ·1 d · e e voo s an ig e en van z1ekte, arbeidson l rwaarden de om-
. h d · ·· geva en mise e epressie te w1Jten werkloo h .d aan een' econo-

d · · 8 ei zull en mgeroepen. » en mogen wor-
Tusschen het 1 • en het 2• ]id . 

sta,ande bepaling invoegen :. van artikel· 41 de on.der-
« Het genot van de vorenstaande b . 

enkel verleend a;:tn arbeiders van B 1 e?ahng wordt nochtans 
op het oogenbiik hunner mobilisatie etgische nationaliteit die 
aa d t d e Werk t ' n eze we on erworpen Bel"'isch b d . . ges eld waren in 
landsch mijnbedrijf gelegen i~ ee le rlJf of in een buite'n-

. . ' n and 
van m1Jnwerkerspensioennen een d waarmede ter zake 
l t d we erke · s o en wêr . » er1g verdrag ge-

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 3ô7 

Onder het ingevolge het koninklijk besluit van 22 Decem
ber 1934 ingevoegd artikel 30bis, tusschenvoegen in de 
eerste alinea, 3n reo·el tusschon de woorden << aan de wedu

o ' 
we » en « te verleenen uitkeeringen » , de woorden « en a;:tn 
de kinderen » . 

In den Nederlandschen tekst in den 5n regel van het eerste 
lid het woord (( renten )) vervangen door het woord « yoor
deelen ». 

Het ingevolge het koninklijk besluit van 22 December 
1934 bijgevoegd artikel 95 als volgt wijzigen : 

In den Nederlandschen tekst der 1°, 2° en 3° alinea's het 
woord « renten » vervangen door het woord « pensioenen ». 

In de 2" alinea bijvoegen, na de woorden « met ingang 
van den eersten dag der maand », dewoorden « die vol.gt op 
deze ». 

Wordt bijgevoegd een artikel 96 luidende als volgt : 

« Het bepaalde onder artikelen 21bis, 22 bis en 23 bis, 
alsmede het bepaalde in het laatste (nieuw) lid van arti
kel 31, in ·het (nieuw) lid 7 en het (nieuw) lid 8 van arti
kel. 32 en in het (nieuw) lid 8 en het. (nieuw) lid. 9 van 
artikel 36 dezer wet is enkel van toepassmg ten aanz1en van 
dezul~en, wier recht op een pensioen of eene toelage inge
gaan is na 1 Januari 1935. » 

Art. 2. - Dit besluit treedt ~n werking op 1 Januari 1935. 

Art. 3. -- Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met de uitvoerin"' van dit besluit. 

0 

Gegeveii te Brussel den 30 Januari 1935. 
' 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekens van al de Ministers.) 
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KABINET V .AN DEN EERS'l'E MINIS TEH 

Kioninklijk besluit tot wijziging en aanvul!ing 'Van bepalin
gen der wet van 1 Augu~tus 1930 met he:t oog 

0 
bï 

diezelfde wet ingesteld Nationaal Pensioenfond d p .. J 
werkers. s er MtJn-

VOORDR.ACHT .A.AN DEN KONI NG 

Sire, 

U w'e regeering werd er onlanO's toe O' · d 
I "' oenoo zaakt U t rege en voor te stellen tot verzekerin O' d · maa -

van het Nationaal Pensioenfonds der 0M~.an e leefbaarheid 
1 . - IJnwerkers h t lk - zooa s reeds werd uiteenO'ezet _ 81·nd ' e we 

0 
· s een· · 

terugslag onderga;:i.t van de moeilijkhed . ige Jaren den 
drijf te bestrijden heeft. en, die het mijnbe-

De maatregelen tot saneering van dat , . 
stellen eenerzijds diegenen _ ; 00 we k

01 
ganisme getroffen 

d . t t". . r gevers al k mers - - ie ot s IJvmg van bedoeld fon l b. . s wer ne-
bijkornende krachtinspanning en -~erge { 

8 IJdra~~n, voor een 
inspanning van alle dezulken aan wie { an.:erz1Jds, ook een 
meld Nationaal Fonds een pensioen of en ezware van _ ver
uitgekeerd. eene toelage wordt . 

Zijnerzijds geeft het Rijk aan bedoeld f 
terug, gelijkstaande met dit welk op d R~~ds een bedrag 
bezuinigd worden. e IJksbïjdrage kon 

.Alhoewel bedoelde maatregele~ konden o·e 
zekere mate te volstaan om het verstoo d 0 acht worden in 
d r evenwi h e ontvangsten en de lasten van het f d c t tusschen 

l"k . On S zoo d ge IJ is te herstellen, meent de regee . goe als mo-
. ftllO' • h 

naar den wensch van de bij U w besluit 0
' zic gedr;:i.gende 

ingestelde Nationale Commissie van d van 9 _Februari 1935 
den huidigen moeilijken toestand U etn Arbe1d en gelet op 
twee bepalingen van het koninklÙk beel ~oeten voorstellen 

8 uit van 22 Dooem-
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ber 1934 zoodanio· te wiJ'zio·en dat de inkomsten van dezul-
o b ' 

ken wier pensioen minder bedraagt dan zes duizend frank 
's jaars, thans niet zouclen worclen verminderd . 

Bij de nieuwe bepalingen, die wij aan ·u we Majesteit ter 
goedkeurino· voorleo·o·eil wordt zulks verkreg·en. 

t> Ob ' · ._,, 

Wij hebben de eer te zijn met den diepsten eerbied, 

Sire, 
van U we Majesteit, 

de zeer nederige, zeer onderdanige 
en zeer O'etrouwe dienaars, 

b • 

~ Volgen de h;:i.ndteekens van al de Ministers.) 

28 Fei3ruari 1935. - Koninklijk besluit tot WtJztgmg en 
aanvuillin.g van bepalingen der wet van 1 Augustus 1930, 
met het oog op het saneeren van het bij die wet ingesteild 
Nationaa1 Pensioenfonds der mijnwerkers. 

LEO)?OLD III, Koning der Belgen, 

Aan alleu, teo·enwoordi()'en en toekomeilden, Heil. 
b b 

Gelet op de wet van 31 J uli 1934 verlengd en aangevuld 
bij die van 7 December van hetzelîde jaar, waarbij aan den 
Koning bepaalde machten worclen verleend met het oog op 
het economisch en financieel herstel en de vermindering van 
de openbare lasten en O'elet. inzonderheid, op artikel 11 le, 
van ~iezelfde wet, waa;bij de Koning gemachtigd is . o~ bij · 
besluiten, na overleg door de in raacl vergaderde Mrn1sters 
genomen, . meer bepaaldelijk te wijzigen of aan te vullen? de 
wetgeving betreffende de bezoldiging, subsidiën, vergoedin
gen en toelagen van allen aard die geheel of ten deele ten 
Iaste komen van den Staat, van' openbare besturen en instel-
lingn of yan instellingen van openbaar nut; . _ 

Gelet op de organieke wet v~n 11 Augustus 1930J. betref
fende het pensioenstelsel der mijnwerkers, waarbij namelijk 
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in"'esteld werd het Nationaal Pensioe'nfonds der Mijnwer
ke~s onder waarborg van het Rijk; 

Gelet op het advies van de bij koninklijk besluit van 
9 Februari 1935 inges.telde Nationale Commissie van den 
Arbeid; 

Herzien het koninklijk bes~uit van 22 December il934, ge
nomen met O'emeen overleg Onzer in Raad vergaderde Minis-"' . . 
ters waarbij tot een spoed1g·e saneermg van bovengenoemd 
N ationaal Pensioenfonds der Mijnwerkers beschermingsmaat
regelen werden vastgesteld; 

Op de voordracht v;:in 'Onzen Minister van Arbeid en So
ciale Voorzorg en op advies van Onzen Ministerra,ad, 

· Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel één. - Benedenstaande wijzigingen worden ge
bracht aan de bepalingen van Ons besluit van 22 December 
1934, tot aanvulling en wijziging van, sommige bepali.ngen 
der organieke wet van 1 Augustus 1930, betreffende het 
pensioenstelsel der mijnwerkers ; 

a) De bepaling tot weglati~g van artikel 35 wordt inge
trokken en vervangen door hrnrnavolgende tekst, welke bij 
dit artikel 35 wordt gevoegd : 

« Nochtans wordt er van 1 Januari 1935 af een verminde
ring van 798 frank 's jaars toegepast, ten aanzien van de 
belanghebbenden die een j~arlijksih pensioen ten to~alen be
drage van 7,080 frank gemeten of zuHen genieten. » 

b) Artikel 95 , gevoegd bij de wet van 1 Augustus 1930, 
wordt ingetrokken en door benedenstaande bepalino-en ver-

"' vangen : 

'· «· De, ;eIJ.s.ioennen, ten totalel.l bedrage van 6,000 frank, 
v.e.rleend aan de bel~nghebbenden! wier echtgel)!oote de~ 
leeftijd van 65 jaar niet, heef,t qere1~.i , e~ di~ .. d1:1 voordeelen 
a;~I? , .b~doeld ond,e;r artikel 31 bis geniete1?- of . zullen ~~niet~n, 
worden yan i J anuari 1935 af met, 5 t. h. gekort~ _ 

' • ( \ t ~. • f 
i» De opbrengst van de krachtens dit artikel gedane kor-

r.' 
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. d a het Nationaal Fonds, t otdat cla.ar-/ tmgen komt ten goe e a n . _ 
b .. k . kl .. k besluit anders wordt besch1kt. » over lJ omn lJ 

M . . t . a Arbeid en Sociale Voorzorg Art. 2. _ Onze ims er v n . . 
is belast met de uitvoering van dit besluit. · 

Ge"'even te Brussel, den 28n Februari 1935. 
t:> 

J~EOPOLD. 

(Vo~gen de h;:indteekens van al do Ministers.) 


