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AMBTELIJKE BESCHELDEN 

MipIS'l'ERIE V AN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 

PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

25 Augustus 1937. - Koninklijk besluit, - Samengeordende 
wetten betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers. 

Leopold III, Koning der Belgen, 

Aau alleu, tegenwoorcligeu en toekomenclen, Heil. 

Uelet op <le bi1jzondere einclbepaling van de wet van 25 Juui 
1937, luidende als volgt: 

cc De regeering is er toe gernachtigd de verschillende wet
telijke bepa]inge11 bet.reffende -het pensioenstelsel der mijn
werkers te coordineeren » ; 

Gelet op de inrichtingswet vau l Augustus 1930 betref
fende het peusioenstelsel der mijnwerkers, alsmecle de wetten 
van 22 Juli 1931 en 25 Juni 1937 en de besluitwetten nrs 48, 
86, 119 en 286 van 22 December 1934, 30 J::mua1i, en 
28 Februnri 1935 en 30 Maart il 936, in uitvoering geuomen 
vau de "·et van 31 Juli 1934, waarbij aan den Koning bepaalcle 
speciale ·machten worden toegekend wetten en besluitwetten 
die verschillencle bepalingen van voormelde wet cld. 1 Augus
tus 1930, wijzigen en aanvullen; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeicl en Sociale 
Voorzorg, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel 1. De bepalingen der wetten van 22 Juli 1931 en 
2:j Juni 1937 en deze der besluitwetten nr 48 van 22 December 
1934. n" 86 .van 30 J anuari 1935, nr 119 van 28 Februari• 1935 
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en n' 286 va,n 3_~ Maar t 1936, worden samengeordend t d 
van kracht bliJvende bepalingen der voormelde w ~e e 
1A.ugus tus 1930. e van 

Art. 2 . Onze ~inist~r van Arbeid en Sociale Voorzorg wordt 
belast met de mtvoermg van dit besluit. · 

Gegeven te Brussel, den 25° Augustus 1937. 

LEOPOLD. 

Van Koningswege: 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A. DELATTRE. 
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Samengeordende wetten betreffende het pensioenstelsel 

der mijnwerkers. 

TITEL 1. 

Hoofdstuk 1. ,__ Algemeene bepalingen. 

Artikel il. 1. Al de in een Belgische steenkoolmijnontgin
ning werkzaam ziJnde arbeiders alsook de afgevaardigde 
werkliedeu bij bet mijntoezicht, zijn op een verplichteude 
wijze onderworpen aan de verzekering tegen de geldelijke 
gevolgen van ouderdom, invaliditeit en vroegtijdigen dood, 
die overeenkomstig de bepaling van deze wet wordt ingericht. 

2. worden met steenkoolmijnwerke!s gelijkgesteld de m 
geconcedeerde rnetaalmijuen werkzame werklieden. 

3. W orden er ook mee gelijkg·esteld de werklieden in de 
ondergrondsche onderuemingeen werkzaam, z9oals leisteen
groeven, vormklei-, phosphaat- en oliesteenontginninge•. als
mede de werklieden werkzaam in fabrieken van bijproducten 
van steenkool verbonden aan de steenkoolmijnen of die, bij 
het vervallen van de lopeude contracten tot regeling van hun 
exploitatie door derden er aan zullen worden verbonden. 

4. Worden er bovendien mee gelijkgesteld de werklieden 
van de private aannemers, die zich op het gecancedeerd grond
gebied bezig houden met werken in verband met het eigenlijk 
mijnbedrijf, zooals het aanleggen van schachten. 

5. Worden nochtans uitgesloten, deze der bij de. voren
staande 3° en 4° alinea' s voorziene ondernemingen, die niet 
op normale wijze vijf arbeiders in dienst hebben . 

6. De werklieden, die tot de verschillende categoriën van 
gelijkgestelde behooren, genieten de voordeelen. van de ver
zekering binnen de palen en onder de voorwaarden bij konink
lijk besluit vastgesteld. 

7. Het voordeel van de wet kan .aan ondernemingen van 
minder ·dan vijf arbeiders door koninklijk besluit toegekend 
worden. (Wet van 1 Augustus 1930, aangevuld bij besluit
wet vau 30 Maar t 1936 en bij wet van 25 Juni 1937.) 
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Art . 2. D e werklieden, die tot een vreemcle nationaliteit 
behooren, zijn aan hetzelfde stelsel onderworpen a]s de Bel- . 
g ische werklieden. Nochtans, mogen die werklieden, alsmede 
hun recb thebbenden, slechts de voordeelen genieten voort
komende van de tegemoetkomingen van het Rijk, wanneer 
het land van herkomst gelijkwaardige voordeelen verzekert 
aan cl e Belgen. (W et van 1 Augustus 1930.) 

Art. 3. De verzekeringsdienst wordt, onder waarborg van 
bet Rijk, toe>lertrouwd aan: 

a) Het Nationaal Pensioenfonds der mijnwerkers en zijn 
gewestelijke organismen, genaamd << voorzorgskassen »; 

b ) De Algemeene Spaar- en Lijfrentekas . (\Vet van 
A.ug-ustus 1930.) 

Art. 4. D e noodige geldmiddelen om de kosten te dekken 
nin de Yerzekering worden verschaf t: 

a ) Door de verplichte stortingen der verzekerden en door 
<le verplichte bijdragen der aangesloten bedrijfshoofden; 

b) Door de tegemoetkoming van het Rijk; 
c ) Door het vermogen vau het Nationaa] Pensioenfonds 

der mijnwerkers, ingericht bij de wet van 20 Augutsus 1920, 
gewijzigcl bij <l e wet van 30 December 1924. (Wet van 1 Au
gustus 1!)30.) 

Hoofdstuk 11". - Van de stortingen. 

Art. G. Het bedrag der stortingen van de werklieden en der 
bijdragen van cle heclrijfshoofden wordt vastgesteld op 11 t.h. 
van be t loon, waarvan 4 1 / 2 t .h. ten laste cler arbeiders en 
6 1, 2 t. h. ten lasten der bedrijfshooden. (\iVet van 25 Juni 
19:n). 

Art. 6. Voor het •aststellen van het 10011 wortd er geen 
rekening gebouden met de voorcleelen in natura, die de werk
lieden in voorkomencl geval van het beclrijfshoofcl mochten 
onivangeo. (Wet van 11Augustus 1930.) 

Art. 7. l. Elk bedrijfshoofcl, dat gedurende gelijk welk 
tijdsbestek een werkman heeft te werk gesteld is verplicht de 
sto1·tingen h etreffende dit ti.idsbestek te doen. 

2. Met b et oog op deze bepalingen word t aangezien als te 
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"·erk gesteld de arbeid er aan wien het bedrijfshoofd een ve1-
o·oedino· voor ziekte verleent. 
c 3 . D: storting Yan Ùell werkman wordt Op zijn Joon of, in 
Yoorkomen<l <>·eYal, op cle vergoed!ng voor ziekte, door den 
werko·ever 1n:_ehouden bij elke loonuitbetaling. 

4. In gevaÏ van tijdelijke staking van den ar~eid , ten
o·~volo·e van een a.rbeidsongeval en tot het oogenbhk dat de 
;erzekerin~splichtige den arbeid heeft h.e.rnomeu ~ij een werk
o·ever, wordt h et beclrag der persoonhJke stortmg geheven 
~p de vergoeding clie:k~·achten~ de wetten op het herstel cler 
schade voortvloeieude uit arbe1dsongevallen, aan den verze-
keringsplichtige word t ui tgekeercl. . .. 

5. De werkgeversbijdrage is geclurende d1en term1Jn ver
schuldigd door den patroou, die de schade door het ongeva] 
veroorzaakt, moet herstellen. 

G. Zoo de patroon, voor de betaling van gezegde Tergoe
tlingen een overeenkomst beefL gesloten met ~en toegela ten 
,·erzekerlngsinrichting, is die inrichting verplicht de af?ou
dingen van <le persooulijke stort~ugen te doen o.~ de u1tge
keerde vergoeding en het bedrag daarvan maandeltJks a~n den 
~·erkgever te doen toekomen. . . 

7. Op de alclus voorziene patroons- en persoonhJke bijdra
O'eu word t n·eclurende een termi jn van hoogstens zes maan
den: het b~d~·ag- afgehouclen van de bij artikel 12 bepaalde 
sommen, voor de vestiging van renten bij de Algemeene 
Spaar- en Lijfrentekas. 

S. Bij het verstrijken van bovengemeldeu termijn van zes 
maanden, worclen de patroons- en de persoonlijke bijdragen, 
"'eheven op de vergoedin g toegekend wegens arbeidsongeval , 
bi hun "'eheel gestort op een individueele rekening van den 
betrokk: ue, rekening voor hem geopend bij de Algemeene 
Spaar- en Lijfrentekas, in toepassing van de algemeene wet 
op de pensioenen. (Wet van 1 Au gus tus 1930. ) 

Art. 8 . Met het oog op die afhouding, is ieder bedrijfs
hoofd verp]ich t in het werkplaatsreglement van zijn inrich
tino· een bi3'komencle bepaling in het ::\l'beidscontract te ]as-

o . d 
schen, waarbij de voorwaarden worden vastgeste.l , waar-
oncler bedoelcle afhouding overeenkomstig de bepalmg·en va11 
<leze wet (lient g-edaan. (Wet van 1 Augustus 1930.) 
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'rI'rEL II . 

Hoofdstuk 1. ~ Van de voordeelen, die aan de vel'zekerden 
verleend en van de bestemming, die aan de gelclmicldelen 
wordt gegeven. 

Art. 9. De overeenkomst!g de bepaJingen van cleze wet 
afgesloten verzekering geeft rech t op: 

Voor elken verzekel'ingsplicht igen ~erkman: 
Door kapitalisatie: 

a) Een jaarlijksche en levenslange ouderdomsrenle bij de 
Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, rente die op de wedm,·e 
kan overgaan ; 

Door verdeeling ten laste van het ationaal Fonds: 

l° a)· Een pensioenbijlage en loelage ten behoeve del' mijn
werkers en der wedu wen ; 

b) I n voorkomend ge,al , op eeu vergoeding ten behoeYe nm 
de weduwe, per kin<l ter baren laste; 

c) Eeu vergoeding ten behoeYe van de weezen ; 

cl) Een kostelooze kolenbedeeling. 

2° Bovendien, als 0Yerg-angs111 na 1 regel, t en las te van het 
Rijk : 

a) Voor elken werkmau, die zich iu de vastgestelde Yoor
waarden bevindt, een ouclerdomsren ietoeslao· · 

9 ' 

b) Voor elke werluwe nn een Yeh~ekeringsplichtiugen of 
gepensionneerden werlnuan, OJJ een ,,-eduwerentetoeslag. 
(Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 9bis. 1. De mijnwerkers en de weduwen van rnijn
werkers, wegens ouderclom gepensionneerd , bij ioepassing 
van deze wet, en de weduwen bedoeld bij de ar tikelen 21 en 
30 kunnen de voordeelen niet genielen verleend krach tens de 
algemeene pensioemYet ten la te ,an het cc Fonds der wedu
wen en weezen » en ten las te van het Rijk, andere dan deze -
tusschenkomst in de rente gevesh gd hij de Algemeene Spaar
en. Lijfrentekas . 

t 
1 

• 
~ 
L 
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2. De mijn werkster, ·wegens oud~rdom gepensionneerd als 
verzekeringsplichtige ing-evolge deze wet, en die e\eneens aan 
de voorwaarden beantwoordt, vereischt om met het ten voor
deele van de weduwe ,·an een mijnwerker ' ê>0r zien ouder
domspensioen te worden begunstigd, mag beide pensioenen 
genieten, maar slechts eenmaal op den ouderdornsrent etoeslag 
ren laste van het Ri jk op de bij cleze wet gevoegde tabel 1: 
vermeld, aanspraak mftken. CW et van 1 Augustus 1930, aan
gevuld bij de besluitwet v~n 30 Maart 1936.) 

Art. 10. Op het geznmenlijk bedmg der stortingen, geclaan 
overeeukomstig arLikel 6, worden er, naar de wijze en onder 
de \Oorwaarden bij <lezen t itel bepaald , sommen afgehouden 
bes temd tot het vestigen van renten in de Algemeeue Spaar
en Lijfrentekas. 

2 . Het batig saldo der stortingen word t besteed, te zn,meu 
met de anclere in n,l'tikel 4 Yoorzieue ontvangsten, tot stijving 
Yan het N a,i,ional Pensioensfouds voor den dienst der aauvul
lende renten, der peusioenbijlage en toelngen en anclere 'Oor
tleelen ten behoeve der mijnwerkers, der wedmven, der kin
dereu, der weezen en der invalieden al smede tot betalino· der 

• ' 0 
pens10enen en vergoedingen aau cle gerech tigde wier rechten 
wa ren erkencl v66r het in werking t reden dezer wet. (Wet 
n111 L Augustus 1930.) 

HOOFDSTUK II 

Afdeeling 1 . .- Ilet vestigen der ouderdomsrentc. 

Art . 11. I edere werkman, die overeenkomstig deze wet, 
aan de verzekeri11 g is onderworpen, is bij de Algemeene Spaar
<> n Vjfrentekas an ng-e.-loten. Op zijn rekening wordt jaarlijks 
een storting ingeschreven, waa1·van het bedrag worcl t vast
g-e9teld naar gelang de categorie der loontrekkenden , waartoe 
hij hoort. (Wet van 1 Augustus1930. ) · 

Art. 12. Iedere werkman wordt naar gelang het bedrag' van 
zi.in werkeli.ik loon, in een der volgencl e categ'oriën ing-edeekl: 
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het bedrag der stor tingen> wordt onderscheidenlijk vastgesteld 
als volgt: 

Uatégorie. Loon per dag. 

l " 
20 
30 
40 
50 
60 
7• 

Minder dan 16 frank . 
Van 16 tot 24 frank. 
Van 24 tot 32 frank. 
Van 32 tot 40 frank. 
Van 40 tot 48 frank. 
Van 48 tot 56 frank. 
Meer dan 56 frank . 

Stortingen 
per dag. 

Frank. 

J_,oon per jaar. 

0 10 hlinder dan 4,800 frank. 
O 16 Van 4,800 tot 7,200 frank. 
O 25 Van 7,200 tot 9,600 frank. 
O 33 Van 9,600 tot 12,000 frank. 
O 41 Van 12,000 tot 14,400 frank . 
O 50 Van 14,400 tot 16,800 frank. 
O 58 Meer dan 16,800 frank. 

(Wet van 1 Â.ugustus 1930. ) 

Stor tingen 
per jaar . 

Frank. 
25 )) 
50 )) 
75 )) 

100 )) 
il25 )) 
150 )) 
175 )) 

A.rt. ;13 . De indeeling Yan de werklieden geschied t naar 
gelang het bedrag van het loon per jaar; zoo een werkman 
in den loop van het jaar tot verschillende categoriën van 
1oontrekkenden heeft. behoord, wordt de indeelinn· bepaa)d 
op grond van een gem1ddeld clagelijksch loon , verm:nigvuldig 
met 300. (Wet van 1 A.ugustus 1930.) , 

A.rt. 14. Het Nationaal Peusioenfonds der mijnwerkers ver
leent vanaf het oogenblik, waarop de in de A.lgemeene Spaar
en Lijfrentekas verworven levenslange ouderdomsrente aan
vang neemt, een aanvullencle rente gelijk a,an 188 t.h. van het 
hedrag der jaarlijksche .rente, verworven door middel van 
de bij toepassing van artikel 12 clezer wet geclane stortingen. 
(Wet van 1 Â.ugustus 1930.) 
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Art. 15. Het Rijk verleent ook, vanaf het oogenblik, 
waarop de levenslange ouderdomsrente aanvang neemt, een 
tegemoetkoming gelijk aan 50 t .h. van het totaal der bij de 
Algemeene Spaa r- en Lijfrentekas verworven rente en van 
het bedrag der tegemoetkoming van he tNationaal F onds. 

Di tegernoetkomin g· word t vastgesteld : 

1° vVat de m::mnelijke verzekerden betref t, op 100 t.h. voor 
die "'eboren van 1867 tot 1874, op 75 t.h. voor die geboren t:> 

van 1875 tot 1879 en op 60 t.h. voor die geboren van 1880 tot 
1884 ; 

2° Wat de vrnuwelijke verzekerden betI·eft, op 100 t .h. 
voor de geboren Yan 1872 tot •1874, op 75 t.h. voor di·e geboren 
van 1875 tot 1879 en op 6 Ot.h. voor die geboren van 1880 
tot 1884; 

Het jaarlijksch maximumbeclrag cler tegemoetkoming van 
het Rijk is rnstgesteld op 1,200 frank . 

N ochtans, de tegemoetkoming van 50 t.h ., 100 t.h ., 75 t .h. 
en 60 t . h ., voorzieu ouderscheidenlijk bij de alinea' s 1 en 3, 
worden met een dercle verhoogd, zoo het gaat om onclergroud
sche mijnwerkers g·epeusionneerd op den ouderdom van 
55 jaar. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 15 b~s . Wauneer de gezamenlijke btjdrage van <len 
Staat het derde uiet bereikt van de uitgaven voortvloeiende 
uit de uitvoering clezer wet, zooveel ten laste van het Natio
naal Fonds als van het Rijk, wordt deze bijdrage gebracht 
op het derde der gezamenlijke uitgaven, en het versohil wordt 
aau het Nationaal Fonds uitgekeerd . (Wet van 1 Augustus 
1930. ) 

Art. 16. De tegemoetkoming vau het Rijk gaat over ten 
ùehoeve der weduwe in de verhouding vastgesteld bij ar tikel 
18. (Wet van 1 Augustus 1930. ) 

Art. 17. vVat de berekening der renten betreft, worden bji 
al'tikel :12 voorziene stortingen aangezien als behoorende tot 
verzekeringen met jaarlijksche premi'e. (Wet van 25 Juni 
1937. ) 
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Afdeeling Il. - Bestemming der stor tingen. 

,A.rt. 18. l. De stort ingen gedaan op rekening van een 
mannelijken verzekeringsplichtige zijn bestemd: 

a.) Tot de verzekering van een levenslang·e ouderdomsrente 
te zijnen behoeve, aanvang nemende bij zijn verjaring op 
60 of op 55 jaar, naar gelang de verzekeringsplichtige g·epen
sionneerd is als bovengrondsch of als ondergroudsch werk
man, naar luidt van de tegenwoordige wet, of bij zijn ver
jaring op 65 jaar, zoo hij niet bewijst dat h~j a::m de voor
waarden voldoet om als mijnwerker te worden gepension
ueerd; 

b ) Tot de verzekering yan een leYenslange weduwere n te leu 
behoeve van zijn echtgnoote. 

Wanneer de echtgenoote even oud is als de \erzekerings
plichtige, wordt het bedrag harer rente vastg·esteld op de 
hier na vermelde gedeel ten van de levenslan ge i·e11 le van 
laatstgenoemde : 

In geval van overlijden 
van c1en verzekeringsplich tige. 

Vo6r 41 jaar 
Op 41 jaar 
Op 42 jaar 
Op 43 jaar 
Op 44 jaar 
Op 45 Jaar 
Op 46 jaar 
Op 47 Jaar 
Op 48 jaar 
Op 49 jaar 
Op 50 jaar 
Op 51 jaar . 
Op 52 jaflr 
Op 53 jaar . 
Op 54 jaar . 
Op 55 jaar en daarboven 

Bedrag . 

35 t. h. 
36 t. h. 
37 t . h. 
38 t. h. 
09 t . h . 
40 t. h . 
41 t . h. 
42 t. h . 
43 t. h . 
44 t. h . 
4() t. h. 
46 t. h. 
47 t. h. 
48 t. h. 
49 t . ·h. 
50 t . h . 

Wanneer de verzekeringsplichtige en zij u ech tgenoot-e vau 
verschillenden leeftijd zijn, wonlt 11et beclrng- der reute 
gewijzigd overeenkomstig een door de r egeering goedg-e
keurde rooster ; 
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W anneer de verzekeringsplichlige ongehuwd, weduwnaar 
of uit den echt gescheiden is, worclt het verzekerd kapi taal 
voor het vestigen der in b) voorziene rente in het Nationaal 
Fonds gestort op het oogenblik van he t overlijden van belang
hebbende ingeval of op het oogenblik van het overlijden van 
belanghebbende ingeval hij v66r zijn toelating tot het pen
sioen sterft. Indien deze daar entegen t rouwt naclat hij reeds 
in pensioen is gestelcl, verzekert het Nationaal Fonds cles
noods de renteuitkeering aan de weduwe. 

Bovenclien vel'leen t het Nationaal Fonds in voorkomend 
geval aan de weezen of aau de k inderen ten laste van de 
overleden verzek eringsplichtigen , de bïj ar tikels 22 en 23 
voorziene vergoeding. 

Nochtans wordL die vergoeding enkel verleend aan de kin
deren of aan de \Yeezen, wier vacler of steun, op het oogen
blik van het overlijden, in een aan de wet onderworpen bedrijf 
werkzaa:m, was. 

II. De stor tingen gedaan op de reken ing van een vrouwe
l~jke verzekeringsplichtige worden besteed voor de verze
kering van een levenslange ren te te harer behoeve, om aan
vang te nemen op den leeftijd van 60 jaar. (Wet van 1 Au
gustus 1930, aangevuld bij wet van 25 J uni .1937. ) 

Art. 19. 1. De verzekercle is gemacht igd de betaling van de 
te zijnen behoeve verworven ouderdomsrente te vragen, te 
l'ekenen van den eersten dag der maand volgende aan die 
waarin de bel_an ghebbende ten volle vijf en zestig jaar ber eikt 
heeft. 

2. D ie rente neemt aanvang vanaf den eers ten dag der 
maand volgende aan die waarin hij zijn aanvrnag heeft inge
diend . (W et van 1 Augustus 1930, gewi jzigd bij wet van 
25 Juni 1937. ) 

Art. 20. 1. De leeftijd van 65 jaar wordt onderscheidenlijk 
verlaagd op 60 jaar op 55 jaar, voor den krachtens onder
havige wet gepensionneerden werkman, als bovengrondsch 
of als ondergrond sch werkman. 

2. De gepensionneerde werkman die, na zi:jn toelating tot 
het pensioen, voortgaat met werken, blijft aan de voorschrif
ten van het eerste artikel onderworpen en gehouden de afhou-
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dingen op zijn loon toe te laten, de werkgever zijnerzijds 
verplicht zijnde de stortingen te doen die, naar luidt van de 
a.rtikelen 5 en 7, met bedoelde afhoudingen in verband staan . 

3. Bij de in de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas verworven 
bijkomende rente, door middel van de stortingen, waarvan 
in bovenbedoelde alinea sprake, worden niet gevoegd : · 

4. 1. De tegemoetkoming van het Nationaal Fonds, waar
van sprake in artikel 14; 

5. 2° De Rijkstegerr10etkoming, waarvan sprake i1J1 arti
kel 15. 

6. De betaling van deze rente geschiedt onder vorm van 
betaling van het kapitaal dat de waa;de van die rente ver
tegenwoordigt, bij de zestigste verjaring· van den belang
hebbende, zoo deze er om verzoekt; zij geschiedt ambtshalve 
bij de vijf en zes.tigste verjaring van den belanghebbende. 
(Wet van 25 Juni •1937.) 

Art. 21. 1. De bij artikel 18, lb . voorziene levenslange 
wedu werente neemt aanvang den eersten van de maancl vol
gende aan die, w.aarin de echtgenoot is overleden en de beta
li:ng geschiedt op verzoek van de belanghebbende. 

2. Als overgangsmaatregel wordt er boven<lien aan de 
weduwen der verzekerden, geboren vana:f 1867 tot 1907 ten 

' laste van het Rijk een rentetoeslag verleencl, waarvan het 
jaarhjksch bedrag in de bij cleze wet gevoegcle tabel II 
wordt vastgesteld . 

3. Dit bedrag mag bij koninkl;jk besluit 'vorden gewijzigd 
in geval veranderingen mochtep worden toegebracht aan het 
tarie{ van het verzekeringswezen. 

4. De rentetoeslag neemt aanvang op hetzelfde tijdstip als 
de weduwerente. 

5. Deze rentetoeslag worclt niet mee1· betaald in geval de 
weduwe hertrouwt. 

6. In geval het pensioen geen 840 frank bereikt, wordt 
hct door het rationaal Fonds aangevuld tot dit bedrag. 

7. De belanghebbende verliest evenzoo het genot van die 
aanvulling indien zij hertrouwt. 

8. In dit pensioen zijn de bij artikel 22 voorziene toelagen 
niet vervat. . .; 
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9 . On<ler pens;oen Yerstaat men al de aan de we<luwe Yer
leen<1 e voordeelen te zamen, voortkomende van de krachtens 
een der verzekeriugswetten door haren echtgenoot geda.ne 
verplichte stortingen . 

10. \iV at de wed uwen van vreemde nationaliteit betreft, 
wordt bovenbedoeld bedrag van 840 op 300 frank terug
gebracht. 

11. De bij dit artikel voorziene bedragen van 840 frank en 
va.n 300 frank worden onderscheidenlijk gebTacht op 
1,200 frank en 660 frank, voor de weduwen wier echtgenoot 
ten rninste dert!g jaar gezam.enlijke diensten telt. 

12. De wecluwen n n de werklieden die den mijnarbeid 
moeten verlaten wegens ziekte die als gevolg heeft een onbe
kwaamheid om normaal te arbeiden in een aan deze wet 
ondenrnrpen nijverheid en die overleden zijn binnen het jaar, 
te rekenen yan den dag dat zij wezeli jk in de mijn hebben 
opgehouden te werken , zoncler te zijn begunstigd met een 
invaliditeitstoelag·e op grond va,.n artikel 32 van deze wet, 
verkrijgen de bij dit artikel voorziene voordeelen, mits haar 
echtgenoot geen enkel persoonlijken arbeid heeft verricht, 
buiten de aan de wet onderworpen nijverheden, tusschen den 
datum van de wezenlijke ophouding met werken en <lien van 
het overlijden. 

13. De weduwen van de overleden werklieden die, in toe
pas~ing van artikel ·32 van deze wet, een invalidiiteitspensioen · 
bezitten, op den grondslag van ten minste twmtig jaren 
llienst, verkrijgen het bij dit artikel voorzien weduwenpen
sioen, welke ook de da tum van ovedijden van den ~chtgenoot 
z~j. 

14. Echter zullen de wedmven van de werklieden die een 
invaliditeitspensioen bezitten, op den grondslag va,.n een 
clienstduur van twintig tot n~gen en twintig jaar, en die, 
op 30 September 1937, reeds het weduwepensioen (overle
vingspensioen) genieten, in toepassing van de algemeene wet 
der pensioenen, alsmede de toelage voorzien bij artikel 2lbis, 
van deze wet, die voorcleelen blijven genieten, in stede van 
die welke bij onderhavig artikel zijn voorzien. (Wet van 
•l Augus tus 1930, aangevuld bij de wetten van 22 Juli 1931 
en 25 .Tu n ! 1937.) 
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Art. 21 bis . 1. De weduwen van de werkliede d' 
· i·d·t ·t · n le een mva 1 1 e1 spens10en genoten op den gr d 1 · d d. on s ag van een mm-

eren lenstduu.r dan twintig jaar hebben recht lf . d. 
de echtgenoot is overleden na het 'verstriJ.k ' zde ~ in .~en 

h . d b . . h en van e Jaarl•Jk 
se e per10 e IJ et vorig artikel be aald · -
gelijk aan het verschil tusschen het b Pd ' op8een toelage 
h b d e ra"' van 40 frank 

et e rag van het hun werkelijk t .\ d en 
sioen, in uitvoering van de algemeene ~=te o en de wedu~vepen-

2. De weduwen van de werklied . p pens10enen. 
mijndienst te hebben vervuld he;nm~e, alvkorens dert!g jaar 

1 
' iJnwer hebb t 

ver aten wegens ziekte die tot gevol O' had en moe ·en 
om normaal te werken in een ° d een onbekwaamheid 

. . . aan eze wet d 
lllJVerhe1d en die overleden zijn h .~n erworpen 
jaarlijksche periode bij het vorio'. a~at.k elt vers.tnJken van de 
. lid. . o 1 e voorz1en , d 
mva iteitstoelao·e te bezitten na 1 "d ' zon er een 
d 

o , ar u1 t van fk 1 3 
eze wet, zullen insgelijks bove t d . ar 1 e ~ van . d. . . ns aan e toelao- . 

m ien ZlJ toegelaten ziJ'n tot he·t g t oe gemeten . eno van h t b . . d 
meene wet voorziene pensioen. e lJ e alge-

3. De bij de vorige alineas bedoeld d 
niet zijn toegelaten tot het genot va,en '~e tu ~.~n, bijaldien zij 
wet voorziene pens!oen, hebben recht e 1 lJ de algemeene 
zien bij arLikel 21 en eventueel d

0? ce voordeelen voor-
. d , ' op le van t'k 1 

km eren van die weduwen, die mind . 1 a_r 1 ·e 22. De 
. t b'. d e1 eau 16 Jaa 1 .. gen1e en, IJ ezer overlijden cl . . r ouc z1Jn 

toelage. ' e m arfa.kel 23 voorûen; 

4. Voor de weduwen van vreemde f 
hierboven voorzien beclrag van 84;a fwnaliteit, word t het 
300 frank. rank gebracht aan 

5 . De in onderhavi()' artikel v . 
van het N a tionaal Fo~ds . zi·J· ~, 0~clrtziene toelage is ten laste 

' nOI Verl cl 
waarde dat de persoonlijke arbe . 1 d. een oncler de voor-
hebben verricht buiten de aan ;c ien de ech tgenoot mocht 
ven, tusschen den datum van , ~'."e wet onclerworpen bedriJ·-

. ZlJll Wez r '1 
werken in de ruiju en den datu :~n lJ r opbouden met 

m van ZlJ ov i· ·a 
grootere som opgebracht of v t b' er 1J ·en, niet een 
b ld 

. . oor o·e racht ] f 
epaa m artikel 32 van 011-derhavi ."" • 1ee t dan die 

1937.) ge wet . (Wet van 25 Juni 

A-rt. 21 ter. 1. De bij artikels 21 en 
deelen wordeu aan de weduwen die 

2
lbis voorziene voor

van hun echtgenoot 

r-
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gescheiden leven op het oogenblik dat deze overlijdt niet 
verleend, tenzij zij niet behooren tot de gevallen van uit
sluiting vermeld in het koninklijk besluit, gegeven in ui t
voering van artikel 39bis. 

2. De bij artikel 21 alsmede bij artikel 2lbis beoogde 
weduwen, die van hun . echtgenoot gescheiden leven op het 
o.ogenblik dat deze overlijüt en die tot een van vermelcle 
gevallen van uitsluiting behooren,_ hebben recht op de bij 
artikel 21 voorziene voorwaarden, buiten deze die ten laste 
zijn van het Nationaal Fonds. (Besluitwet van 30 Maart 

1936.) 

Art. 2lquater. l. De bij artikel 36ter van deze wet bedoelcle 
weduwen te wier bate de bij dat artikel voorziene stortingn 
werden gedaan, hebben, ten laste van het N ationaal Fonds 
recht op een toelage gelijk aan het verschil tusschen het bij 
artikel 21 voorzien bedraO' van 840 frank en het bedrao· van 0 0 

het weduwenpensioen dat hun werkelijk wordt toegewezen 
in uitvoering van de algemeene pensioenwet, mits de echt
g·enoot overleden zij v66r het verstrijken van een termijn 
van vijf jaar ingaan-de op den clatum zijner afdanking. 

2. Die toelag·e wordt evenwel aan de weduwen die op het 
oogenblik van het overlijden van hun echtgenoot van hem 
gescheiden leefden, slechts verleend indien zij zich niet in 
een der gevallen van uitsluiting bevinden die zijn vermeld 
in het koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 
39bis van deze wet. 

3. De weduwen die hertrouwen verliezen het voordeel van 
die toelage. 

4 . Voor de weduwen van vreemde nationaliteit, word t 
vorenvermeld bedrag van 840 frank op 300 frnnk terug·
gebracht. 

5. De toepassing va,n cleze bepaling wordt bij koninklijk 
besluit geregeld. (Wet van 25 Juni il93ï.) 

Kroostvergoeding 

Art. 22. JaarHjks wordt er aan de weduwe een kroostver~ 
goeding verleend per kind beneden 16 jaar, <lat werkelijk ten 
laste van den verzekerde was. 

. . ~ . . . 
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De kroostvergoediug word t bepaalcI : 

op 630 frank voor ieder eerste vier kinderen · 
op 720 frank per k~nd wanneer er vijf kinderen i iJn; 
op 810 ~rank per k~nd wanneer er zes kinderen zijn ; 
op 900 frank per kmd wanneer er zeven kinderen zijn. 
op 990 frank per kind wanneer er acllt en meer kinde;en 

~Jn . 

Die vergoeding komt niet in aanmerking voo , h t b 
k h b

. . . 1 e ere-
enen van et IJ artikels 21 24 en 30 voorz· d 

pensioen. ' iene we uws-

Zij wordt gebeurlijk uit betaald aan den p f 
d · 11" a· d ersoon o aan e mste m g ie en last van de kinderen op · h 

; , . . zic neemt. 
Een dercle van de u1t de toepassmrr van .J :,,. t "k 1 . . t:i tt.i:. ar i e voort-

sprmt ende mtgav~n worclt door een Staatstoela . d 
(W et van 25 Jum 1937. ) ge ge ekt. 

Art. 22bis . 1. De weduwen die zibh oncl d . 
d b . . er e vere1schte 

voorwaar en evmclen om de b1j ar tikels 21 b · 
21 cl t . . is en quater 

van eze we voorziene verg·oedmg te .,.eniete h bb 
· d k " cl · 0 n, e en rech t voor e Ill eren van mmder dan 16 jaar a· 'k 1.. ' 

las te waren van den echtgenoot op een 'to 
1
lea wei e

1
.1.Jk ten 

' e rre .,.e lJk a 
het verschil tusschen het bedra"' van de biJ' a t:it"k 0

1 2 
an 

. 1 h b ., r 1 e 2 voor 
ziene toe agen en et edrag der toela rreu lk h -
d . k" cl k i· .k t:i ' we e un voor 
ie m eren wer e lJ worden verleena j •t · 
1 cl . n u1 vormrr van de 

a ge~eene wet ?P e pens10enen, onverminderd h "' 
passmg van artikel 30bis clezer wet. ec ter de toe-

2 . In g eval de bij artikels 2lb1s en 2l q t . b 
wen verstoken zijn van het voordeel d u~ ercl. edoe~de wedu
melde vergoecling om reden clat zij b ~r m ie artikels ver
gevallen van uitsluiting vermeld · in eh otor~n ~ot ~?n van ~e 
gpgeven in uitvoering van ar tikel 39bise he~;:inkhJk .beslu1t 
clier weduwen recht op de bij dit fk 

1 
en .de kmd eren 

indien de ech tgenot, op het OOO'enbalr.ki e voo.~ziene toelage 
J o i van z1Jn v i · ·a werlre ijk den last er van had op zich o er iJ en , 

genomen. 
3. De bij dit artikel voorziene voo d 1 d cl r ee en zijn te b 1 van twee er en ten laste van het N t 'I 

1 
F n e oope 

a 1onaa t oncls 
4. W at de belanghebbenden V" . 

b f h · d ..,n vreemde nati lit · etre t ver m ert deze bepaling d t . . ona e1t 
. e oepassmg met van arti-
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kel 2 dezer wet. (Besluitwet cld. 30 J anuari 1935 gewijzigd 
bij besluitwet van 30 :Maar t 1936, en bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art. 23. 1. I n geval van overlijclen der twee echtgenooten, 
worclt er a.an cle kinderen van minder dan 16 jaar , die te 
hunuen laste waren, een jaarlijsche vergoeding verleend van 
720 frank. 

2. In geval de verzekerd e alleen de zorg gedragen heeft 
over één of meer k inderen, genieten deze, bij het overli jden 
vau hun steun, de bij hoogerbedoelde alinea voorziene verg·oe
ding tot den vollen leeftijd van 16 jaar . 

3 . De verg-oeding <lient u itgekeerd vanaf den eersten der 
maand volgende aan di'e waarin de steun overleden is . 

4. Zi j wonlt uitbetaald aan den persoon of aan cle instelling, 
die de zorg over de kincleren op zich neen'.\ t . 

5. :Een dercle van cl e uit dit ar tikel voor tvloeiencle uitgave 
zal cl oor een R ijkstoelage worden gedek t . (W et van 1 Augus
tus 1930 . ) 

Art. 23his. 1. W anneer de weduwe, die de bi j bovenstaand 
ar tikel 22bis voorziene toelage geniet of het recht heeft die 
te r"ellieten overliJ'clt hebben de weezen van minder dan 

0 ' ' . 

16 jaa r rech t op een toelage gelijk aan het verschil tusschen 
het bedrag va tt de bij ar tikel 23 voorziene toelage en het 
bedrag va n de toelage voor weezen , welke deze kinderen wer
kelijk genieten, krachtens de algemeene wet betreffende de 
pensioenen. 

2. De k inderen , die de bij alinea 2 van ar tikel 22bis voor
û ene toelag-e g enieten, hebben bij het afsterven van bun moe
rler , eYeneens recht op het bij de bepalingen van dit. artikel 
voorzfene voorcleel. 

3. De \Yeezen van minder clan 16 jaar oud, die werkel ijk 
alJ een ten ]ast e waren van den werkman hebben bij het afster
ven van laa.tstgenoemde recht op de bij alinea 1, voorziene 
toelag e op voor waarcle clat het persoonlijk werk, hetgeen 
hecloelde ·werkman, buiten de aan deze wet onderworpen 
nijverheid. beclrijven mocht verricht hebben tusschen den 
datum waarop hij werkelijk het mijnwerk heeft neergelegd 
en die, waarop hij overleden is, hem geen hoogere som dan 
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die bij artikel 32, alinea 20, dezer wet bepaald heeft voort
"'ebracht of opgeleverd. 0 

4. De in voorgaande alinea bedoelde werkman is deze <lie 
geen dertig jaren werk in de mijnen kon laten gelden en die, 
al dan niet op een invaliditeitstoelage, zooals in artikel 02 
dezer wet bepaald, gerechtigd het mijnwerk heeft verlaten 
wegens ziekte, welke een dngeschiktheid tot norrnaal werk 
in een aan deze wet onderworpen nijverheidsbedrijf rnnr 
gevolg heeft. 

5 . D e bij dit artikel voorzi'en e voorcleelen zijn ten beloope 
van twee derden ten laste van het Nationaal Fonds . 

6. Wat de belanghebbenden van vreemde nationaliteit 
betreft, verhindert deze bepaling de toepassing niet van art!
kel 2 dezer wet. (Besluitwet van 30 J anuari 193[> aaugevuld 
bij besluitwet van 30 1Iaart 1936.) 

Art. 23ter. 1. De bij artikels 21, 2lbis, 21ter, 22, 22bis, 
23 en 23bis voorzi:ene voordeelen worclen slechts toegekencl 
indien de echtgenoot of <le vader werkelijk gedurencle ten 
minste een jaar in eeu onder cle wet vallencl b edrijf werkzaam 
is geweest. 

2 . Zij worden toegekencl zonder voorwaarde van dienstcluur 
ingeval de echtgenot of de vader aan de g·evolgen van een 
arbeidsongeval overleden is. (W et van 25 Juni 1937. ) 

Art. 24. 1. D e weduwe van een mijuwerker, waarop de wet 
dd. 30 D ecember 1924 of deze wet toepasselijk was, geniet op 
den vollen leeftijd van 60 jaar, den ouderdomsrentetoeslag
ten laste van het R ijk , voorzien in tabel I-D, gevoegd bij cleze 
wet, te zamen met den weduwerentetoeslag voorzien in 
tabel II . 

2. Desnoods wordt haa1: een pensioenbijslag verleend ten 
laste van het Natiouaal Fonds, geHjk aan h et verschil tu s
schen het pensioen en de som van 3,000 frank, ingeval het 
pensioen <lat bedrag niet mocht bereiken. 

3. In geval clat pensioen dat bedrag· van 3,000 frank over
schrijdt, komt h et overschot aan het Nationaal Fonds toe. 

4. Men vestaat door pens!oen al cle voordeelen te zamen 
verleend aan de weduwe ten aanzien van de krachtens een 
der verzek eringswetten, door haar echtge11 oot of hare echt-

.i 
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. . val van opvo)o·ende huwelijken, gedane ver-genooten, rnge o 

pli c:h te stor tilngen. de ouderdomsrente ten laste van het 
5 Het ver eenen van h "-T t" l 
. . . ] pensioenbijsla<"ell teu la ste van et i~a .ionaa HiJk en van ne 0 d ·cl . 

Fonds is ~fhankelijk van de volgen e voorwaa1 -~n: . 
o D t de echtn·enoot overleclen i s, wanneer hiJ i eeds "as 1 ~ , 1 °f d . t hiJ. de voorwaarden vervulde 0111 het œepens1onneerc ' 0 a 

0 

ù rdomspensioen te bekomen; .. . 
uu e d cl zelfs door opvoln·ende hu'lvehJken, met 20 Dat e we uwe, "' . . hu ] 

. . •erker o·edurencle :ininstens tien JaUr J'S ge Wl een m.iJn" o 

gew~Dest. d e d1·e .hertrouwt verliest haar recht op de bij 6 e we uw , ' . · . 
dit ~rtikel voorziene voorcleelen, zij bekomt dit recht opmeirn 
ingeval zij terug weduwe wordt. . . .. . ] 

,., V r de weduwen van neemcle nat!onaliteit, ~ie ce 
1. OO · t n· n o·enieten . ùeelen ten laste van den Staat me mooe "' ' 

\ OO lt d van 3 000 fran k op 2,040 frank ter.uggebracht . won e som , ' h fk l 
S. N ochtans, wat be.t rett de w~duwen der kr~~. tens ar_ l • ~t 

·J. f 3G bis van cleze wet gepens10nnneenl wei_khed~n, '' oie 
u6 o . . d · 1 t 100 frank per Janr chenst van 
hun pens10en verm1n eH me ' cl ·f o · ·aren 

h o· ot dat onfüreekt om het getal van er l"' J 
den ec toeno ' . ht r minder da11 
le volledigen, zonder <la t huu pens10en, ec e ' 
9 100 frank mag bedragen . . . . 
.... , .9. Ter zake van de wedll\:en van vr.eem~e ~at1~~~hte~t6 

· echto·enoot was o·epeuswnneerd kiacbkten::s a1 t1l-..el 
w!er o 0 

1 · ·mindcrd met 
i 36bis van cleze wet \Yordt rnar pens10eu ve1 

~~ frank pe1· jaar dieu ·t. van den echt?·~noot, dat ontbreek: 
h t o·etal van dertig· Jaren te volled1gen . (W et van 1 Au . 

Olll e 10930 o·ewijzio·d en nangevulcl bij het wet van 25 Jum gus tus o 0 

1937. ) . 
- .1 D ' ·n bovenbedoeld artikel voorzrene voordeele,n 

Art 20 ' · e 
1 

· · k aarop . . .rleencl aan cle weduwe v::m een m1Jnwer -~~·, w 
wo1 den ve D b . 1924 of deze wet toepasseliJk waren, 
cle wet del .. ~O ece~ ~Len leeftijd van 60 jaar bereikt heeft, 
wanneer ZIJ ten vo e 

1 .· dubbele voorwaarde: 
onrler de c n e t ·nstens o·edurencle clertig jaar werk-

l o Dat de echtgenoo IDl 0 • • h . J b d .· . . 
. d et onderworpen mJver e1os e llJVen' as in aan e w h . . i· "d zaam w t h et oon·enbliik van et over lJ en , 

90 Dat de echtgenoo ., op "' . . ·h 'd b 1 . . 
"" • Cl wet onderworpen IllJVer e1 s ec l'lJ-werkzaam wa,s in aan e 

a ...... ~ ........................ . 



10W A:-iNALES DES MINES DE BELGI QUE 

Yeu, of in het bezit nui een invaliditeitspensioen verleeml 
krachtens de wet del. '30 December 1924 of deze wet ol 
afgedankt tenge>olge Yan de economische crisis of Yan het 
opgeven van het bedrijf waariu hij werkte; 

3° Dat de. weduwe'. ze!fs door opgevolgende huwelijken , 
gedurenrl e mmstens tien J::Jar met een mijnwerker is gehu wd 
geweest. 

2. De in bovenbedoeld artikel voorziene Yoordeeleu voor 
de weduwen Yan de krachtens de art;kelen 36 f 36 b. . . . o is gepe11-
s10nne~~· cle >Yerkheden , " ·orrlen verleend aan de weduwe van 
een m1Jn werker, waarop de wet vau 30 December 1924 of 
d.~ze "·et toe1~asselij k waren, wanneer zij ten volle den leef
hJrl van 60 Jaar bereikt heeft, onder de driedubbele voor
waarde ; 

1° Dat de echtgenoot teu minste gedurende twintio· janr 
werkzaam \Ya . · i o 

. . · :s m aan ne wet onderworpen nijverhei1l:;-
beclr!Jven ; 

2" Dat de .weduwe gehuwd zij geweest met een mijnwerker 
g-edurenrle tien jaar, zelfs door opeenvolgende huwelijken. ' 
. 3.· _,Da t de ec~tgenoot, op het oogenblik van het oveI'lijcleJJ, 

'' e1kzaam was in aan de wet onderwor1Jen inJ.verh 1·d b d .· · 
f · h b . e s e llJ-

~en, o m et ezit van een iuvaliditeitspensioen vedeend 
krachtens de wet van 30 December 1924 of afo· d 1 
o·evolO' a . h be and ten b ce v n econom1sc e crisis of van still · h 
bedrijf waar hij werkzaam was . eggmg van et 

3. Wat echter de weduwen betreft van h. ·b b d 
1 f 1 1 · . ie1 oven e oe de 

a geoan de werkheden, wordt vereischt cl t ] h 
1 d . . , , a c e ec t 0 ·enoo f over e en ZIJ voor het verstr i'jken a . . b .. 

· v n een term1Jn vau v1 Jf .Jaar, aanvaug nemeude op den datum zijner afdankin o· . 

4. De in de laatste alinea vau artik 1 
21 

°. 
bedoelcle weduwen bekomen op haa . t~ .van deze wet 

cl · ' r zes io·ste Jaar het g·enot van on erhav1g artikel ter v r · 0 
' • 

· ' e vangrng van het overlevm"' pens10en en van de toelage van cle 1"' os-
.· d a bemeene wet op de pen-swenen en van e toelage voorzien b. . ·t ·t l . 

wet. IJ ai 1 re 21 b1•s van deze 

5. De weduwe die hertrouwt verliest h h 
t cl a 1 . aar rec t op het 

geno er voor . ee en voorz!en biJ. dit t•l l · . . h . . 
h h t · 1 ar 1 ce , ZlJ erkn Jgt aar rec . rn geva Yan nieuw weduw h (W 

se ap . et vau 1 Au-
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gustus 1930, gewijzigd en aangevuld bi~ wet van 25 Juni 
1937. ) 

ArL. 26. Het voordeel Yoorzien bij artikel 21, 6c aliuea, eu 
dat voorzien ten laste van het Na tionaal Fonds bij artikels 
2lbis en 2l quater mogen slechts verleend worden iucl: en er 
geen echtscheicling of geen scheiding van tafel en becl besta:lll 
heeft, waarbij het ongelijk werd uitgesproken uitslui Lend 

. ten laste van de vrouw, en indien het huwelijk minstens vijf 
jaar, v66r het t ijdstip, waarop de storf:ingeu bij toepassing 
tler wet cld. ::JO December 1924 op de persoonlijke yerzeerings
rekeniug ophielden, was aangegaan; nocb tans wor1lt er geen 
enkel e voorwaarcle orntrent den duur vau het huwe)i jk 
bepaald , wanneer op het oogenblik van het overlji clen Ynn 1len 
echtn·enoot er een uit den echt geboren kind bestaat of een 
ki111i° wnarover de verzekerde tle zorg- droeg. (\VeL Yllll 1 Au
g-usf us 1930, gewijzigcl bij besluitwet van 30 Maur{· 19:3G en 
bij wet van 25 Juni'i1937. ) 

Art . 27 . l. De " ·eduweu der mijnwerkers, die, krachlens de 
bij koninklijk beslurt del. 30 Augustus 1920 sarne11gescha
kelde wet ten, een pens;oen genieten, on tvangen ter ven·an
ging van clat pesioen: 

1°-Een vergoeding ten laste vau het H.ijk , gelijk met. de 
iu 1a bel I D, gevoegd bij cleze wet, voorzienen ouderdol1.\s
rentetoeslag. 

2° E en pensioenbijslag ten laste van het Nationaal F onds, 
geli1k aau het verschil tusschen de bovenverm,elde vergoeding 
ten lu.ste van het Rijk en de som van 3,000 rfank. 

2. Dezelfde voordeelen worden verleencl aan de weduwen 
der mijnwerkers, die, vanaf het in werking tre<len dezer wet, 
aau de voorwaarden voldoen, vereischt om de in bedoelde 
:amengeschakelde wetten voorziene voorcleelen te genieten. 

3 . De weduwen die hertrouwen verliezen hun rech ten op de 
bij dît ar tikel voorziene voordeelen, zij verkrijgen die rech ten 
teruo· ino·eval zij opnieu w weduwe worden . W et van 1 Au
gust~s lg30, gewijzig d en aangevuld bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art. 27bis. 1. De bij de ar tikels 24, 25 en 27 bedoelcle 
weduwen, die van hun ech tgenoot gescheiden leven op het 
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oogenblik <lat deze ste:dt en die niet behooren tot een vau 
de gevall~n va.n uit~luiting vermeld in het kon =nklijk besluit 
gegeven m mtvoermg van artikel 39bis, genieten de bij 
bovenvermelde arti'kels voorziene voordeelen. 
. 2 . In het geval dat zij tot een van de gevallen van uitslui

ting behooren, mogen zij lecbts aanspraak malqm op de ren
ten voortgebracht door de s tortingen van den ecb to·enoot en 
door hun eigen stortingen, al ;:;mede op den renteto:slan· ten 
laste >an het Rijk, voorzien bi1j de wet ge>oeg·de tabei°I, en 
zt~lks van het oogenblik af dat zij den leefti jd van 65 jaar 
bereiken. · · 

3. H et verleenen van de bi j >oorgaande a Jinea voorz=ene 
voordeelen heeft het ~erlies ten gevolge van het recb t op het 
voordeel varr de bepahngn van alinea 2 van artikel 2lter van 
deze wet. 

4. Bij afwijking van alinea 2 van dit artikel ontvano· 1 
b .. d i · b ' "'en ce 
~~ ez.e a inea edoelde weduwen die, in toepassing van de 

b1J art1kels 24, 25 of 27, het ouderdomspensioenen O'eniete~ -
ter vervangi11g van dit pensioen rle bij deze alinea 2 ;oorzien~ 
voordeelen. (Besluit wet del. 30 Maart 1936.) 

. Ar.t . 28._ 1. De we<luwen der mijnwerkers die, krach tens de 
111 uitvoenng der wet del. 9 April 1922 vastn·esteld b _ 
1. d' . <> e epa 
i.ngen , vergoe mg. gen.1.ete11 , ontvangen , ter vervanging van 

dit voordeel, een JaarhJksche vergoeding van I,320 frank 
ten laste van het Nationaal Fonds. 

2. Hetzelfde voordeel wordt verleend aan de weduwen der 
mijnwerkers, die aan de voorwaard en voldoen om na het in 
"'.erk ing· treden dezer wet, rle bij becloelcle bepa)i~gen voor
z1ene voorcleelen te genieten. (We t vau 1 .A.ugus tus 1930. ) 

Art. 29. 1. De weduwen der mijnwerkers die krachtens de 
bepalingen getroffen ter uitvoering van artikel '22bis der wet 
del . 30 Dec~mber 1924, een vergoe<ling genielen, outvangen 
t~r >ervangmg van die voorcleelen, een jaarli.iksche vergoe
dmg, ten laste van het Nationa::il Fonds van 840 frank. 

2 . Bovend !en genieten die we.cl uwen de bij artikel 22 voor
ziene kroostvergoeding . 

3. De weezen van di e wechrwen genieten de bij artikel 23 
voorziene vergoeding. 
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4. Dezelftle voordeelen worden verleencl a::in de weduwen 
die, vanaf het in werking treden van cleze wet, be,Yijzen cla t 
ze aau de voorwa,arden Yoldoen, vereischt om bet voordeel 
van de bepaHngen te genieten , die, in uitvoeriug Yan artikel 
22bis der wet cld. 30 December 1924, werden genomen . 

5. Noch tans worden die Yoordeelen enkel verleend Yauaf 
den eersteu dao· der manuel volgende aan die waarin de aau-

o 

vraag- is iugediend. . .. 
6. 'r en eincle aan die weduwe11 toe te ]a ten op den leeft1Jd 

Yan 65 jaur de rloor de algemeeue pensioenwet voorziene 
Rijkstegemoetkoming te genieten, stort het Nationaal Fond 
jaarlijks , ten behoeve der bel~~ghe~benden, in de Algem~ene 
Spaar- en Lijfrentekas, de b1J artikel 26 der wet voorz1ene 
tegemoetkoming. 

7. Uitgezonderd de wedmYen , wier echtgenoot i ~ oYerleclen 
ten o·evolo·e van een arbeiclsongeval, genieten cle wecluwen der 
mij:werk~rs die bij hun afsterveu, v66r 1 J anuari '1925 in 
een koienmijn werkzaam waren, na gedurende rn.ilnstens 
dertig jaar in een mijnexploit::itie ''"erkzaam te zijn g·eweest , 
de bij dit artikel voorziene voorcleelen. 

8. De bij dit artikel becloelde wecluwen, waaraan hij .toe
passino- der alo·emeene pensioenwet, het ouderdomspens10e11 
is verleend n-e~ieten ten laste van het Nationaal Fonds, 
een toelage ~an 420

1 

frank; zij genieten bovendien de bij 
artikel 22 dezer wet voorziene kroostvergoeding. 

9. De weezen van de bij dit artikel becloelde wednwen 
O'enieten de bij artikel 23 voorziene toelage. (Wet vau 1 Au
; ustus 1930, gewijzigd bij wet van 25 Juni 1937. ) 

Art. 30. 1. De weduwer1, die den bij artikel 21 der "'.et 
cld 30 December 1924 voorziene weduwerentetoeslag gen!e
te~, ontvangen ter vervanging van . dit voordeel, den in 
tabel II o·evoegd bij deze wet, voorz1enen weduwerentetoe-
slag ten' i:ste van het Rijk. . . 

2. T er vervano·inO' van den b1J de wet del. 30 December 
1924 voorz~enen kindertoeslag genieten zij de bij artikel 22 
voorziene kroostvergoeding · 

3. Ingeval het pensioen met al de v?ordeelen te zamen, 
uitgezonde.rd bovenbedoelde kroostvrgodmg~ aan de weduwe 
verleend wegens de krachtens een verzekermgswet door den 
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echtgenoot gedane verplichte stortingen, geen 840 frank 
bereikt, wordt het door het Nationaal Fonds aangevuld ten 
bedrage van die som. 

4. Xochtans, voor de belanghebbende, van vreemde natio
naliteit , wordt de som van 840 frank g-ebracht op 300 frank. 

5. De echtgenooten der krachtens de wet del. 30 December 
1924 gepensionneerde mijnwerkers, genieten, bij het over
lijde11 vau hun echtgenoot, bovenbedoelde voordeelen . (Wet 
nn 1 Augus tus 1930. ) 

Art. :JObis. l. Ingeval een verzekerde overleden is aan 
gevo] gen van een arbeidsongeval, zal het bedrag van de ter 
uitvoering van deze wet aan de weduwe en aau de kinderen 
te :erleenen uitkeeringen (kindertoeslag inbegrepen), zoo
dan?g' kunnen worden verminderd, dat het gezamenlijk 
bedrag van de voordeelen, aan di'e weduwe overeenkomstiO' . ~ 

deze wet alsmecle de arbe1dsongevallenwet te verleenen, 
irnmen gelijk te staan met t wee derden van het loon door 
den man gedurende zijn laatste levensjaar genote~ als 
slech ts één kincl beneden 16 jaq,r ten haren laste is e~ met 
clrie vierden van dat loon, als twee of n:ieer kinderen' beneden 
16 jaur te haren laste zijn. 

2. Evenzoo zal, welke ook de orzaak weze van het over
lijdeu vau den verzekerde, telkens wanneer tel' uitvoering 
van het hepaalde onder artikel 22 vau deze wet, k iudertoe
s lag ~m l rn~~ ten worden verleend wegens eenig kind, waar
Yoor :l ergehJke toeslag reeds in toegekend bij de bestaande 
,,·et ten op cl en kindertoeslag, het bedrag van den eerstbe
doelden kinder toeslag met dit van den laatstbedoelden ver
minrlerd worden. 

a. I n afwijkinp: vau de bepalingen der wet van 4 Augustus 
19:lQ op r1e gezinsvergoedingen, wordt het Nationaal Fonds 
in de plants gesteld van de gerechtigden op de bi:j die wet 
voorûene voordeelen ingeval de belanghebbenden zelf de 
toekenning van de g-ezinsvergoedingen waarop zij mogen
aanspruak maken niet aanvrag·en. (Besluitwet dd . 22 Decem
ber 1934., aang-evuld hij besluitwet del. 30 Januari 1935 en 
bij w ei dd. 2fJ Juni 1937.) 

,'} 

UOCUAfENTS ADMINIS1'1lA'l'IFS 1025 

Hoofdstuk . 111. _, Rentetoeslagen, pensioenbijslagen, 
verO'oedingen ten behoeve der oude mijnwerkers 

0 

en der invalieden. 

Art. 31. 1. Onverminderd de voordeelen der bij ~rtikel 14 
dezer wet voorziene kapitulisatie heeft iedere ~~pens10nneerde 
werkman recht op den in tabel I, gevoegd b1J deze wet ten 
]as te van het Ri!jk voorzienen ouderdoms1'entetoeslag. 

2 D ·b; · o·eni'et hiJ. een J·aarlijksch aanvullingspensioen, 
. aa1 ·J o . . h" 

ten laste van het Nationaal Fonds, gehJk a~n het verse il 

t h h t l·n de volo·ende tabel nangec1u1d bedrag, dat ussc en e o • 

t · · val overeenstemt en de verschillende voordeelen 
me z1Jn ge ' i· h 
die hem worden toegekencl uit ;hoofde van _de tverp w te 

t ·t' 0 • o·edaan krachtens een der verzekeringswetten, de s .01 1n0 en o • · d d 
bij artikel 20 voorziene biJgevoegde renten mtgezo~ ~r , 

tlleel n» in beO'repen de ouderdomsrente op 6b JUaT n1aar even .,... o . 

t . l t bate van de echtgenoote krachtens stortmgen o·eves 1 o·c en . 
"'1 d 

0 

ht n·enoot onder het stelsel der wet van 3Q Decem-c oor en ec o 

ber 1924 rredaan : 
0. 5,10; frank voor de gehuwcle belaughebbenden die niet 

nteer werken; 
4. 4,008 frank voor de belanghe~bencle~. die on_gehuwd, 
] a"l" of u1' t den ech t gesche1c1en ZlJn en met meer wet uw11 .. 

werken · 
5. 3,504 frank VOOl' de befang·hebbenden, die gehuwd , en 

non· werkzaam zijn; 
6. 2,400 frank voor de belaug:hebbenden , die ongehu~d, 
1 f lll't clen echt o·esche1den, en nog werkzaam z1Jn. we< u \Ynaar o o 

7 W ·dt aano·ezien als niet meer werkzaam, de gepen-
. 01 0 • ·1 b . ] lk k · cl aan wien ZÎJ·n persoonhJ mu ar e~c , we -e er oo • 

~101rneer e cl 
l 1 n Weze niet meer clan 450 frank per maan 
ce uurc va ' 
opbrengt. bi·J· 

8 D cl Van beheer van het Nationaal Fonds mag 
, . e raa < • k d 

1 Ilt door koninkl!J"k besluit goedge -elU' , voor-een reo· eme 
rneld b~drarr van 450 frank wijzigen. 

9. De bo~enmelbedoelcle voordeelen, ten laste van het Rijk 

b t Natl'onaal Fonds worclen verleend aan den werk-en va11 e ' 

. . " 
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d"e bewijst nünstens <lertig jaar mijndienst te hebben 
::~ich~ en dre tot den wettelijken leeftijd, ~ereischt_ voor 
h t ensioen in de aan deze wet onderworpen onderne:mmgen 
ise :erkza,am geweest, behoudens de bij artikelen 33 en 34 
voorziene uitzonderingen. 

10. De leeftijd om gepensionneerd te worden, is vastgesteld 
op volle 60 jaar; hij ~vordt op 55 jaar gebr~ch~ voor den 
belanghebbende, die mmstens gedurende dert1g Jaar onder
O'rondschen arbeid heeft verricht. Hij wordt insgelijks tot 
55 jaar verlaagcl voor de ophaalmachinisten, die sedert ten 
minste dertig jaar dien specialen arbeid verrichtten. 

11. Nochtans mogen de belanghebbenden, die in den loop 
van de tien jaren welke aan den leeftijd van pensioenneering 
voorafgaan in één aan deze wet onderworpen nijverheids
bedrijf niet regelmatig werden gebezitgd en die, buiten ver
melde nijverheidsbedrijven, een auder ambacht of een ander 
beroep hebben uitgeoefend of onverschillig welke bedrijvig
heid hebben beoefend op het genot van de bij de bepalingen 
van dit· artikel voorziene voordeelen geen aanspraak maken, 
tenzij zij aan de bij een koninklijk besluit te bepalen ver
eischten zullen beantwoorden. (Wet van 1 Augustus 1930, 
gewijzig·d en aangevuld bij besluitwet van 30 Januari 1935 
en bij wet van 25 J uni 1937.) 

Art. 3lbis. 1. Bij afwijking van artikel 31 wordt het 
bedrag van het pensioen bij dat artikel voorzien, ten bate 
van den gehuwden arbeider die niet meer werkt, op 6,300 
frank gebracht voor den belanghebbende die krachtens 
artikel 31, als ondergrondsche arbeider wordt gepensionneer<l. 

2. Het verschil tusschen het bij de vorige alinea voorzien 
pensioen en datgene voorzien bij artikel 31, te weten 
11,200 frank, valt voor de twee derden ten laste van het Rijk . 

3. Het bedrag van het pensioen voorzien bij ~rtikel 3•1 voor 
de arbeiders die ongehuwd, weduwnaar of uit den echt 
gescheiden zijn en niet meer werken, wordt op 4,308 frank 
gebracht voor den belanghebbende die krachtens dit artikel 
als ondergrondsche arbeider wordt gepensionneerd. 

4. Het verschil tusschen het bij artikel 31 voorzien pen
sioen en het in de vori;ge alinea voorzien pensioen, namelijk 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 1027 

300 frank wordt door den Staat gedragen .. (Wet van 1 Au
gustus 1930, gewijzigcl bij wet van 25 Jum 1937.) 

Art. 31ter. Voor de gepensionneerde mijnwerkers, .van 
vreemde nationaliteiten, die van de bepalingen van urhkel~ 
31 en 3lbis, genieten en geen aanspraak mogen maken op de 
voordeelen ten laste van den Staat, worden de sommen van 
5,100, 4,008, 3,504, 2,400, 6,300 en 4,308 fra?k, ~~ gezegde 
artikels 31 en 31 bis, aangeduid, ondersche1denhJk terug
gebracht op 2,400, 2,058, 1,350, 1,050, 2,.$08 en 2,052 frank. 
(Wet van 25 J1mi 1937.) 

Art. 32. 1. Iedere mijnwerker die onder de wet ,van 
30 Deoember 1924 of oncler deze wet viel en die het werk 
heeft verlaten tengevolge van een z!ekte die een ongeschi~t
heid tot normaal werken in een onder de wet vallend bednJf, 
voor gevolg heeft, bekomt ten laste van het Nationaal Fon~s 
een invaliditeitspensioen \l·aarvan het bedrag als volgt is 
vastgesteld : . 

2. 1° Gehuwde belang-hebbenden, ondergrondsche a~·bei
ders: 210 frank per jaar dienst, indien zij bewijzen ten m•n~~e 
vijftien jaar als onclergrondsch arbeider werkza~m te. ~1Jn 
geweest, en 170 frank per jaar dienst, inclie~ ZlJ bew1Jzen 
mincler dan vijftien jaar als onclergronclsch arbeicler werkzaam 
te zijn geweest; . 

3. 2° Gehuwde belanghebbenden, bovengrondsche arbe1ders 
of arbeiders die ondergronclsoh en ùovengrondsch werk heb
ben verricht, maar geen twintig jaar dienst als ondergronder 
tellen : 1170 frank per jaar dienst; . 

4 30 Belanghebbenclen die ongehuwd, weduwnaar ?f m t 
J • ht o·escheiden zijn, ondergrondsche arbe1ders: 
n en ec o . . . . . b · · t · t 
143 fr. 40 c. per jaar cl •enst, mchen ZIJ ew1~~en en mms e 

· t. · als onderoToncler werkzaam te z1Jn geweest, en twm ig Jaar o . • . . . . . d d 
I3=-3 fr. 60 o. per jaar dienst, rnd1en Z!J bew~~zen m.rn er an 
t · t" ·aai· als onderO'ronder werkzaam te z1Jn geweest; Wlll J O' J b • 

5 4: B 1 g·hebbenden die ongehuwd, wecluwnaar of mt 
e an .. d f b . · ht . hei"den ziJ. n boven"'rondsche arbe1 ers o a.r e1-rlen ec oesc ' o bb 

d. 
0 

d . rondsch en bovengrondsoh werk be en ver-ders ie on e1g d 11 
· twintio· J·aar rlienst als ondergron er te . en: ncht maa.r geen o . 

133 ir . 60 c. per jaar clienst. 
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6. De belang hebbenden die als ondergronder en als boven
gronder hebben gewerkt, moeten bij het indienen van hun 
aanvraag hun Yerlangen te kennen geven tot het verkrijo·eu 
van een pensioeu berekend ' tzij naar rata van hun dienstt · 1 
(ondergrond en bovengrond). IJC. 

7. Het maximum van elk invalidite!tspensioen wordt 
berekend op den voet van dertig jaar dienst. 

8
1
. ~et 1jaarlij~.sch bedrag van bedoeld pensioen man· even-

we ruet ager z1Jn dan 3,200 frank. 0 

9. Dit bedrag van 3,200 frank wordt te b h 
2 560 f k . rugge rac t op 

, ran , voor de belanghebbenden van vr d t · 
naliteit. eem e na 10-

10. Het bij dit artikel voorzien pensioen . dt 
1 1 ht l . . wor evenwe 

s ec s ver eend md1en navermelde voorwaarde l ft" ·a 
en diensttijd zijn vervuld : ' n van ee lJ 

11. De belanghebbende beneden 40 J·aar t b .. 
h · · t · · · moe ew1Jzen dat IJ en mmste tien Jaar werkzaam is geweest. 

12. Die van 40 tot 44 jaar moet b · ·' 
· . ' ew1Jzen dat hij ten. 

mmste twaalf Jaar werkzaam is geweest . 
13. Die van 45 tot 49 jaar II\oet b ' · · 
· t · ·f · · ' ewiJzen dat hi·J ten. mms e VIJ tien Jaa.r werkzaam is geweest. 
14. Die van 50 tot 54 J·aa.r moet b ' .. 
· t h · · ' · ewiJzen dat hiJ' ten mms e ac tt1en Jaar werkzaam is g t ewees 
15. Die boven 55 J·aar moet b . · · 

' ew1Jzen dat h .. t · 
tw~ntig jaar werkzaam is gewe t lJ en mmste es . 

16. Wanneer de belanghebbend b . . 
gische mijnen en in de nüjnen rr 

1 
e e~rtehngs m de Bel-

in zake mijnwerkerspensioen ° e egen lD een land waarmee 
een conventi d f 1 

heeft _gewerkt, komen zijn diensttïde . e we~. a ges oten, 
land 1n aanmerkina- voor het b J n lD de m1Jnen van dat 

"' ereekene d melde dienstminima, doch h t b d. n van e vorenver-
. e e I ag van h t . l ' i · . pens10en wordt slechts vastrr t ld e mva ic ite1ts-

de Belgische mijnen en zui"'kes e dvolgens den dienstt ijd in 
]d · · ' ·s zou er te l tt d verme e m1mma van 3 2oo 

2 
e en op e voren-

] 7 H ' en 400 frank 
. . et voordeel van de b r' . 

slechts verleend indien d epa ingen va,n diit artikel wordt 
d . . e aanvraag wordt . a· . 

en termIJn van twee J. aar va 1 mge iend bmnen 
· d · · n r en clatu f . m e IDlJil of in onder cl m a waarop de arbe1d 
ophoud t. e wet vallend hedrijf, werkelijk 
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18. Vorenvermelde termijn van twee jaar is ook van toe
passing voor de aanvragen die van 1 J anuari 1935 af werden 
ingediend. 

•19. Het invaliditeitspensioen qegint te loopen van den 
eers ten dag af der maand volgend op die waarin de belang
hebbende zijn aanvraag heeft ingediend. 

20. Dat pensioen mag aan den belanghebbende onttrokken 
worden wanneer zijn persoonlijk werk, van welken aard het 
ook mogen zijn meer dan 450 frank per maand oplevert. 

21. In dergelijk geval zal het invaliditeitspensioen .ech ter 
teruggegeven worden aan den bel.anghebbencle die ophouclt 
meer dan 450 .frank per maand te verdienen, indien hij 
bewijst dat het cloor hem geleverd werk, de medische con
clusies, die de bevoegcle instellingen er toe hebben aangezet . 
hem het voordeel van dat pensioen te verleenen,niet ongeldig 
maakt. 

22. De beheerrnad van het Nationaal Fonds mag, bij door 
koninklijk besluit goedgekeurde verorclening, het in de twee 
voorgaande alinen's aangeduid bedrag· van 450 frank wijzi
gen. 

23. De wijze waarop de ongeschiktheid tot werken wordt 
vastgestelcl en gecontroleercl, worclt bij koninklijk besluit 
vastgesteld. 

24. T en eiude aan elken invalide die, krachtens artikel 33 
of artikel 33bis dezer wet, geen aanspraak op het ouderdoms
pensioen kan maken, toe te laten wanneer hij den leeftjid van 
65 jaar bere1kt, de bij de algemeene pensioenwet voorziene · 
Stnatstegemoetkoming te genieten, stort het Nationaal Fonds 
jaarlijksch in de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, ten bate 
van den belanghebhende, de geringste bijclragen vastgesteld 
bij artikel 26 van berloelde alg-emeene wet. 

25. Die stortingen worden van het bedrag van het invali
cliteitspensioen afgetrokken en worden gedaan op een reke
ning door de Algerneene Spaar- en Lijfrentekas geopencl op 
na.am van · den belanghebbende, bij toepassing· van de alge
meene pensioenwet. 

26. Voor de belanghebbenden die bewijzen clat zij ten 
minste twintig jaar diens t tellen, worclt jaarlijksch op hun 
m.ijnwerkersrekening een storting van 144 frank gedaan, 
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waarvan 50 frank op de mijnwerkersrekeninO' der Âl"' 
S L. ·r "' oemeene 

paar- en lJ rentekas en 94 frank in het << Fonds v . 
li d 001 aan-

vu en e renten » vau het Nationaal Fonds . 

. 27. De. invalide die to·t· het genot van het ouderdomspen
s10en w01dt toegelaten b1J toepassino· van de alg·em 
· t · . 0 eene pen-

s10enwe , gemet, m vervanginO' van het invalidi'tei't · 
· i · 'k h .. 0 spens10en 

~en Jaar lJ se e toelage gel!Jk aan het verschil tu h h ' 
od ·a ht' i ·d· . sscen et e I g van e rnva l ite1tspensioen en dit van h t b 
gekend ouderdomspensioen. e em toe-

28 . . De voorgaande bepalinO' is inso·eliJ'ks va t . 
· d · lid d' b ' · 0 0 n oepass1n0' voo1 . en rnva e ie, lJ het van kracht d o 

b li h d wor en van die 
epa ng, et ou erdomspensioen o·eniet krachtens d 

meene pensioenwet. 
0 

e alge-

. 29. Nochtans, indien de toepassing der voorafo·aa d b 
hngen, een vermindering meesleept van h t t"' t n e epa
der verleende voordeelen wordt het o·e t e o aal bedrag 

' 0 no van . r. 
sche toelage van 1,200 frank, voor rekenino· va~ h:~;.Ja~r !Jk-
Fonds, ten gunste van den belano·hebbend°e h dh ati.onaal 

30. Voor de uitkeering van het ki·acht' ge alin~ aafd. 
d't "k ens a ea 1 1 arti el verleencl iuvalicliteitspensioen 0 . • t h v~n 
naal Fonds van de krachtens de b li'. "'.eme et Natio-
5 M . 19 epa ngen der wet 

e1 12 aan de erkende mutualiteit v ·b van 
Staatstoelagen. s ei onden verleende 

31. Het genot van het invaliditeits . 
verleend aan den werkman die t .Pensw~~ wordt slechts 
d h f en mmste v1Jf'hond d k 

agen ee t gearbeid, gedmende de tw . . er wer -
·oorzaak van de invaliditeit v , f . ee Jaar die de ziekte, 

. . , 001a g1no·en 
32. ZiJn in de vijfhonclercl dagen beo,; · 

loosheid weo·ens ziekte of arb . 1 ° epen, de dagen werk-
, 0 ' eic son O'eval v lk 

artikel 7 van deze wet voorziene t o t• ' oor we e de bij 
33 D · s or ingen werden o' la 

. e hierboven voorziene peri l . . oec an. 
wordt verlengd met den duur t· .doc e van v1Jfhonderd dagen 
Il · · IJ ens welke de werkma 

a e illlJn werk werd verwiJ.derd h cl n van 
h d i· ge ou en wegens om t d" e en c ie collectieve afwezigheid ' . . s an ig-
oorzaakt. m de IDIJn hebben ver-

34. Dit voordeel wrdt in geen 
werkman die op het ooo·enblik d t gh~;al ~erli:~nd aa.n den 
d · · 0 a IJ we1kehJk oph ld · e ID!Jn te werken den le ft .. d . Ie rn 
C\Vet van 25 Juni Î937.) e IJ van 60 Jaar heeft bereikt . 

~. 
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Art. 33 . l. Ieder werkman, die, vauaf het in werking 
treden dezer wet, wordt getroffen door ziekte waarn111 een 
onbekwaamheid tot normaal "·erk in e.en aa11 tleze wet 011der
worpen nijverheid het gevolg was, indien hij bewijst minstens 
gedurende dertig jaar in deze beclrijven te zijn werkznam 
geweest, bekomt voorgoed , zooclra hij den leeftijcl van 
60 jaar bereikt heeft, de T"oordeelen krachtens de artikelen 
19 en 31, aan den 'mg-eus ouderdom gepensionneel'de mij11 -
wel'kel' verleend. Deze leeftijd \\"Ol'd t op vijf en vijtig jaar 
gebracht voor de werkmau , die bewijst gedurende minstens 
clertig jaar in de onclel'groudsche " ·erken werkzaam te zijn 
geweest. 

2. Indien deze werkman de voordeelen geniet, vool'zien bij 
artikel 32 ten behoeYe der invalieden, bekomt bij \oorgoed, 
ter vervanging van die \oordeelen, deze krachtens de arti
kelel 19 20 en 31 verleend aan de wegens ouderdom gepen
sionneer~len mijnwerker, indien hij bewijst aan de voorwaar
clen voorzien bij bovenbedoelde alinea omtrent leeftijd en 
duur van de werkverstrekking te volcloen. 

3. Indien hij van de bij ; rtikel 32 voorziene Yoordeelen 
niet geniet, zijn de bepalingen -rnn d!t artikel 33 slechts 
toepasseHjk inzoover de pensioenaanvraag binnen den ter
mijn van twee jaar te rekeuen van de11 dat.um af, waarop 
beJanghebbencle ophielcl werkelijk in de mijn te werken. 
werd ingediend. 

4. Het genot van artikel 31 bis wordt \erleentl aan den 
gepensionneerden mijnwerker bij toepassiug van dit artikel 
indien hij de voorwaarclen voorzieu bij arl ikel 31 bis Ycrvult. 
(Wet van 1Augustus1900, aaugenilcl bij de wet van 25 Juni 
1937.) 

Art. 33b!s. l. Ieder werkman, boucler va, neen invalicliteits
pensioen, in toepassing \an artikel 32 van deze wet, op den 
grondsla(J' van twintig tot negen en twitig jaren mi:jndiensl-, 
verkrijgt voor goed, onclerscheirlenlijk op 6.0 jaar ~n op 
55 jaar, het bij artikel 36 van cleze wet voorZ'en ouclerdoms
pensioen, onderscheidenlijk voor de bovengrondscbe en voor 
de onderO'rondsche werklieden. 

0 

2. Ilet genot van onclerhavig artitlrnl wordt verleend aan 
de belanghebbenden , rl ie, op den clatum van 1 Oktober 1937, 

. ~ . . ~ . 
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niet den leeftij<l van 65 jaar heb ben bereikt. (W ef vau 
25 Junl" 1937.) 

Art . 34. 1. De bij artikel 31 voorziene voordeelen worden, 
volgens de bij konink1ijk besluit vastgestelde regeling. 
wanneer zij den pensioensleeftijd hebben bereikt, verleen<l 
aan de werklie<len die v66r <lien leefti jcl den mijnarbeid moes
ten staken ingevolge een economische crisis of wanneer el' 
wordt afgezien van de exploitatie, waarin zij werkzaam waren, 
of d ~e, als bedienden of bestend!ge secretarissen van de cen
trale m.i'jnwerkerssyncl!caten werkstellig zijn, indien zij 
be,Yijzen aan den bij dit artikel voorzienen cluur der cl ienst
verstrekking te voldoen. 

2. Dezelfd ~ voordeelen worden, volgens dezelde regelen, · 
verleend aan de werklieden die, uit hoofde van een onO'eval 

• t:> ' 
>erphch t waren het werk te staken >66r den pensioensleef-
tijd. 

3. Wordt met den werkman, die ten gevolge van econo
ruische crisis den mijnarbeid heeft gestaakt, gelijkgesteld, 
de ondergrondsche mijnwerker, die voor den wettelijken 
leeftijd van het pensi:oen wegens lichamelijke ontoereikend
heid werd afgedankt en wiens aanvraag om invaliditei tstoe
lage do~1: het ?evoegd .rechtscollege niet werd ingewilligd, 
omdat hiJ nog m staat is als bovengrondsche arbeider in een 
onder de wet vallende exploi-tatie te werken. 

. . 4. Voor de slachtoffers van andere ongevallen dan die 
tlJdens den arbeid overkomen, worden de 'irijzen van verlee
ning . der in artikel 31 voorziene voordeelen bij koninklijk 
beslu1 t geregeld . (W et van 1 Augustus 1930, gewijzigcl en 
aanvuld bij besluitwet van 30 Maart 1936 en bij wet van 
25 Juni 1937.) 

'JOASrt. 35 .b Zullen de werklieden en de weduwen die, ;op 
u eptem er 1937, krachtena bepalingen van artikel 35 der 
wet van .~ Aug~tus 1930, ingetrokken door deze wet, een 
gezamenhJk pens10en genieten van een hooger bedrag dan 
het geheel der voordeelen die hun, van dezen datum af, kun
nen toegekend worden, het genot behouden van 
· li'k h . . . een pen-s10en ge J aan etgeen ZlJ v66r 1 October 1937 

0
• 

(Wet van 25 Juni 1937.) aenoten . 
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Art. 36. •1. In ahdjking Yan artikeleu 20 eu 31, mag ieder 
arbeicler die aan de wet Yan 30 December 1924 of aan deze 
wet was onderworpen indien bi j het bewijs van minstens 
twintin· jaar werkelijken arbeicl in de onder de wet >allende 
bedrij;en lever t, onderscheidèn 1 ijk op den leeftijd v~n 60 j~ar 
en van 55 ' jaar, zijn recbte11 lat·en gelclen op de u1 tbetalmg 
van <le voordeelen, die uit de bij artikel 14 voorziene capila
lisatie voortvloeien. 

2 . H ij geniet bovendien van de Yerho.oging v~~ de ouder
domsreute, ten laste >an den • tant ! Il de b1J deze wet 
n·evoen-de ta.bel I voorzien. 
t:> 0 

3. \ Vauneer het pensioen, al de voordeelen omvattend, die 
hem k rachtens een verzekeringswet worden verleencl, het op 
verd errnlgende ta.bel aangegeven beclrag n iet bereikt, worclt 
het Yoor rekening van het Nationaal Fonds ten beloope van 
dit bedrag aaugevuld: 

4. 1<1 Gebuwcle belangbebbenden, onderg~·onds.che arbei 
ders, die niet meer "·erken: 210 frank per dienstJa::i.r, waar
van 25 frank ten laste van den Staat; 

5 20 Gehu wcle belanghebbenden, bovengrondsche ~rbei
der~, die uiet roeer werken : 170 frank per dienstjaar; 

6. 30 Belanghebbenden, vrijgezellen, weduwnaars of uit 

cl echt n·eschelden ondergrondsche arbeiders, die niet meer en o . 
8 

f' 
werken: 143 fr. 40 c. per dienstJaar , waarvan 1 r. 40 c. ten 
las te van den S taat i 

7. 40 Belanghebbenclen, vrijgezellen, '."eduwn~ars. of nit 
den ech t gescheiden, boven~Ton~sche arbeiders, die met meer 
werken: 133 fr. 60 c. per dienstJaar. 

8. Die bedragen van 210~ 170, 143.40 en 133.60 fra~k, ':or
clen respectievelijk tot 115, 115, 80 en 80 frank per dienstJaar 
herleid, zoo de belanghebbenden nog ,.,.erken. 

9. Opzichteus de bebng~b ebbenden die tot een ~reemde 
nationaBteit bebooren en che geen aanspraak kunnen maken 
op de voorcleeien ten laste van r]p Staat, wo~·den de beclr~gen 
van 210, 170, '143.4Q en 133.60, 115 en. 80 frank respect1eve
lijk tot 95, 8 0, 55, 45 en 35 frank herle1cl. 
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10. Het bedrag van het pensioen toegekeucl, in toepassiug 
van omlerhavig art ikel, aan de niet meer arbeidende werk
Jieden, mag niet minder zijn dan 3,200 frank . 

11. Dit bedrag van 3,200 frank wordt op 1,290 terug
gebracht voor de belanghebbenden van vreemde nationaliteit. 

12. De niet meer arbeicl ende belanghebbenden, gepension
neerd als ondergrondsche werklieden in toepassing van onder
havio· ar tikel die bewiJ'zen insgelijks te hebben gewerkt aan 

0 ' . 

de oppervlakte van de aan de wet onderworpen bedrijven , 
bekomen, daarenboven, op den leeftijd van 60 jaar, een 
pens1oentoeslag berekend volgens de bij bovenstaande 2° en 
4° bepaalde bedragenJ \OOl' elk jaar bovengrondschen dienst. 

13. Echter, voor de vaststelling van ~et bedrag· van dien 
pen ioentoeslag, is dert ig jaar het totaal van de in aanmer
king te nemen ondergrondsche en bovengrondsche m!Jn
rliensten. 

14 . Het voordeel van de bepaling·en van <lit artikel wordt 
slech t verleend, op voorwaarde, cl at de belangbebbende 
werkte in aan deze wet onderworpen bedrijven , gedurende 
minstens zes jaar , t :l jdens de laat.ste t ien jaar, die den datum 
va11 het ophoud en van het mijnwerk voorafgiugen en dat dit 
"·erk geregeld en normaal werd uitgevoerd gedurende bet 
Jaar dat dit opl10ud en van het werk voor afg i ng . (vVet van 
25 J u ni 1937. ) 

Art. 36bis . 1. Ieder arbeider , die v66r den leef tij d van het. 
pensioen wegens een economische crisis of het s li'lleg en van 
de exploitatie waar in bij werkzaam was het werk in de mijn• 
heeft moeten staken , kan, wanneer hij vermelden leeft ijd 
heeft bereik t en inrlien hij er van laat bHjken minstens brin-• tig jaar in de ondeT de wet va11encle n ijverbeiclsinTich tingen 
te hebben gewerk t , met rle bij arlikel 36 voorziene voordeelen 
worden begunst igd. 

2 . Voorgaande bepaling·en mog-en echter niet worclen toe
gepast, tenzij de belan g-hebhende : 

l 0 Er van ]aat bli jken in het jnar cl et onmiddel ijk zi .Jn 
afclan kin g- voorafg nat , gereg'eld en norrona] in de mijnan t e 
hebben gewerkt; 

j .. 

1. 
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2° A.au de Yereischten \olcloet in het koninklijk bes luit, 
waarvan in ar tikel 34 sprake vermeld. 

3. De betrokkeu werkmau heeft rech t van af bet oogenblik 
dat h ij is afgedank t, bij de voorzorgskas van bet district, 
waarin de exploitatie, die hem heeft afgedank t, is gelegen, 
den duur van zijn mijndiensten te staven . 

4. H et verleenen van dè bij di t artikel voorzieue voordeeleu 
word t geschorst, wanneer de belaughebbende zich door ziju 
persoonlijk werk, onverschilli g den aard er van, bestaans
rnicldelen verscbaft van een hooger bedrag clan ±50 frank 
per maand. 

5. Wat de werkmau belreft die van der tig- jaar mijndiensten 
laat blijken , waarvan t win lig tot negen en t~intio· in de 
ondergronclsche werken, worcl t hem het recht geg~·e11 om 
het b ij de bepalingen van dit artikel voorzien voordeel niet 
te vrageu en tot den leeft ijcl van 60 jaar te wach ten ten einde 
ù lll het bij ar tJkel 34 voorziene voordeel te verzoeken . 
.(Besluitwet del . 30 :hinai t 1936, gewijzigd bij wet van 25 Juni 
1937. ) 

Art . 36ter. 1. Om het , aan de weduwen van de werklieden, 
waarvan in de artikels 34 en 36b is· spra.ke, en die v66r den 
leeftijd van het peusioen te hebben bereik t zouden overleden 
zijn, mogelijk t e makeu de b ij de· a.lg emeene wet bet reffend 
c1e pensioenen, voorziene weclu werente t e bekomen, word t er 
door de bevoegde organismen van de werkloozentoelao·e aan 

0 ' 

iederen ten vollen verzekerclen werkloozen mijnwerker ver-
leend, en som van 5 frank per maand vooraf opgenomen , die 
door de bedoelde org an ismen op een op naam van belang
heùbencle geopende rekeuing, in toepassing van de algemeene 
wet betreffende de pensioenen, in Algemeene Lijfrentekas, 
wordt gestort . 

2. I eder ten volle werklooze mijnwerker , die n iet bij een 
werkloozèïnstelling is verzeker d, beeft het recht bovenvooT
ziene storting .clool' het toecloen van een li'jfren temut ualiteii 
of rech tstreeks in de Alg emeene Lijfrentekas t e cloeu . 
(Besluitwet del . 30 Maar t· 1936 .) 
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Hoofdstuk 1 V. - Overgangsmaatregelen. 

Art. 37. l. D e mijn werkers, die krach tens de artikelen 19, 
. 31, 32bis, 33 en 35 der wet dd. 30 December 1924 een pen

s:oen genieten en de mijnwerkers die krachtens de bij konink
lijk besluit del. Augustus 1920 samengevatte wetten een pen
sioen genieten , outvangen ter vervanging van dat pensioen 
de bij artikel 31 ùezer wet voorzienen ouclerdomsrentetoeslag 
ten laste van het R ijk en <l en pensioenbijslag ten laste van 
het Nat!onaal Fonds. 

2. Het bedrag van het pensioen voorzien bij artikel 3lbis, 
worclt verleend aan de belanghebbenden bedoeld in dit arti
kel, indien zij aan de voorwaarden bepaald in artikel 3lbis 
voldoen. 

3.Nochtans wat de krachtens bedoelcle wetten gepension
neerde belanfrhebbenden betreft, wier pens;oen is vastgesteld, 
rekening houcl ende m et de onderstelde rente, wordt het 
beè:I"rag, der bij artikel 31 aangeduide rente , met 60 frank ver
minderd. 

4. Dezelfde voordeelen worden aan cle belangh ebbenden 
toegestaan, die, vanaf het van kracht worden van deze wet 
bewijzen , aan de vereischte voorwaarden te voldoen om, bij 
toepassing van de wet del . 30 December 1924 en van de bij 
koninklijk bes]u it cld. 30 Augustu s 1920 sameng evatte wet
ten, een ouderdomspensioen te genieten. (Wet van 1 Aug-us
tus 1930. ) 

Art. 38. Voor de werklieden, gepensionneerd krachtens 
ar tikel 9 van de bij koninklijk besluit del. 30 Augustus 1920 
samengevatte wet ten wordt de verplichting niet meer te 
arbeiden ingetrokken , en voor dezen die nog in de kooln:üjnen 
arb eiden , vervalt de voor waarde, dat zij een loon moeten 
t rekk en ben eden drie vijfd en van het g emiddeld loon hunneT 
categorie. (W et van 1 Augustu s 1930. ) 

Art . 39 . 1. D e mijnwerkers die, krachtens de b epaling·en 
genomen tot uitvoering van de wet del. 9 April 1922, de ver
g-oeding g·enieten, ontvangen ten laste van het Nationaa] 
Fods, t er vervang ing van dit voordeel een jaarlijksch invali
cl i tei ts toe 1 age . 

l 
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2. H etzelfcle voordeel wordt aan de werklieden toegestaau , 
die te rekenen vanaf het van kracht worden van deze wet 
aan de vereischte v.oorwaa1·deu voldoen om het genot te heb
ben ·rnn bedoelde bepalingen genomen tot uitvoering van de 
wet dd . 9 April 1922. 

3. Het b eclrag dezer loelag e wordt vastgestelcl bij ver
orcleninO' van den raad \lln beb eer van het Nat.ionaal F ond s 

0 

door koniuld!jk besluit goedgek eurd. 
4. Het bedrag van de toelage nrng niet meer dan 

2,520 frank bedragen. Flchter ·wordt het bedrag van de \ er
(l·oeclino· respectievelijk bepaald op 4,800 eu 3,708 frauk, voo r 
"' . 0 

(l e gehuwde en ongehuwde betrokkene die, gedurend e t en 
minst

0

e dertig jaar in cle ondergrondsche werken der mijuen 
gearbeid hebben. · 

5. T en einde de belangbebbenden , die krachtens ar tikel 37 
van cleze wet, geen annspraa k kunnen ma ken op het genot 
rnn een ouclerdomspensioen, toe te la.ten op den leeftijd van 
65 jaren voorcleel t e trekken u !t de Rijks toela.gen voorzien bij 
de algemeene pensio~n"·e t , stort het Na lionaal F onds jaar
lijks , te hunnen voordeele, aan ae Algemeene Spaar- en Lijf
ren teka s cl e mini'mabijdmge bij arli.kel 26 van deze wet 
bepaalcl . Deze s tortin ,!!en geschi eden op een persoon lijke 
reT~ening bij toepassing van de algerneen e pensioenwet , bij 
bedoehle Algemeen e Spa al' en J,i1jfrenteka s geop end. 

G. D e belau ghebbendc11, tot het genot van het oud erdoms
pensioen toegela ten , op g- rond Yan de stortingen , kracl1tens 
vorige alinea geclaan, geniete11 ten laste van het Natiouaal 
Fonds een jaarlijksche 'ergoeding van •l ,200 frank ter ver
van g ing van cleze, waar vnn sprake in alinea 4 Yan dit arlik e1. 

7. Aan de belangb ebbenden, die, bij hel rnn kracht wor clen 
van cleze wet een ouderdomspensioen genieten , voorzien bi j tl e 
al g-cmeeue p ensioenwet, wordt, ten laste van het N ationaal 
Fonds eeu jaurli jksche vergoed ing- toeges laan gelijk aan deze, 
clie zij krach tens de wet cld. 30 D ecernber 1924 genot en . 

8 . Voor den diens t; der invahliteitsvergoeding krach tens dit 
ar tikel verleencl, gen iet l1et Nat ionual F onds de subsi(lie,:; door 
het· Hijk verleend aan . de krachtens de wet dd. 5 hlei 1!)12 
erkende m,utualiteitsvereenigingen. (Wet van 1 Aug us tus 
1930. ) 
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Art. 39bis. 1. De begunstigden met de voordeelen voorz;en 
hij de artikelen 31, 3lbis, 32, 33, 34, 36, 37 en 39, die van 
hun echtgenoote gescheiden leven , mogen enkel aanspraak 
maken op de voordeelen voorzien ten voordeele der wedu w. 
naars, ongehuwde of gedivorceerden. 

2. De gescheiden echtgenoote mag aanspra,ak maken op h et 

genot van het verschil tusschen het bedrag· van het pensioen , 
waarop haar echtgenoot zou recht gehad hebben, indien er 
geen echtscheiding bestond en het bedrag van het pensioen 
hetwelk haar echtgenoot wezenlijk trekt . 

3. Het in genot tréden van dit deel van het pensioen wordt 
va tgesteld op den eersten dag van de maancl voglende op die 
waarin de gescheiclen echtgenoote een aanvraag bij de 
bevoegde voorzorgskas z~l ingediend hebben. 

4. Een kon!nklijk besluit zal de uitsluitingsredenen der 
ge chefüen echtgenoote tot het Yoordeel der bepalingen van 
huidig ar tikel v~ststellen. 

5. De ech tgenote g escheidoen van een beguusLige met het 
pensioen voorzien biJ de artikels 31, 3lbis, 33, 34 en 37 en 
die tot een van de in bovenvermeld kon inklijk besluit aan
gehaalcle gevallen Yan uitsluiting behoor t, heeft, wanneer zij 
den leefti jcl van 65 jaar bereikt, i·echt op een jaarlijksche 
toelage van 11, lOO frank ten laste van het Rijk en, in voor
komend geval, op de cloor haar persoonlijke stortingen ver
worven renten . 

6. I udien de belanghebbende de ech tgenoote is van een 
begWlstigde met het everuedig pensioen, voorzien bij de arti
kels 36 en 36bis , heeft zi j recht, wanoeer zij den leef tijd van 
65 jaar bereikt, op een jaarHjksche toelage ten laste van het 
Rijk, gel!jk aa,n het verschil _tussch~n .het pensioenbedrag, 
dat de echtgenoot moch t gerueten, rndien de ech tgenooten 
niet o·escheiden Jeefclen, en dat van ht pensioen, dat hij werke
lijk ~eniet, deze toelage mag ech ter 1,100 frank n iet over-

~ij~n. . 
7. Het voorcleel voorzien bij de bepalmgen van de twee 

voorgaande alinea' s wordt toegekend vanaf den eersten. dag 
der maand , volgende op die waarin de aanvraag wercl mg~
diend; het wordt niet verleend aan de belang hebbende, die 
als mijnwerkster met het pensioen is begunstig d . 

DOCUMENTS AOM INIS1'RATIFS 1 03~ 

S. ' Va nneer de belanghebbencle, op 31 December 1930, Yoor 
zich persoonl'. jk, de bij de algemeene pensioenwet voorziene 
Yoordeelen g-enoot, blijft zij deze voordeelen instee van de 
f·oelao·e waarvan in de t wee voorgaande alinea's sprake, zelfs 

C' ' 

indien zij het bedrag van 1,100 frank 0'1 erschrijden; >ermelde 
voordeelen zijn ten laste van het Rijk . (Wet van 22 Juli il931 
aangevuld en gewijzig d bi j besluitwet van 30 Maar t 1936 en 
bij de wet van 25 Juni 1937.) 

Ar t . 40. Voor iederen steenkoolmijn"·erke1·, die zich gedu
rende het tijdvak begrepen tusschne 4 Augustu~ 1914 en 
l ]ebruari 1919, in het lnnrl ·rnn eeu der bongenoot:m bevond 
of naar Duitschland of n:.iar de \UUrlinie werd weggeYoerd, 
wordt de t:ijd, in balling·schap doorgebracht., \OOr de toepas
sing Yan de saruengeordende wetten del. 30 December 1920, 
van de wet del . 30 December 1924 en van onderha...,ige wet 
beschouwd, als besteed aan werk in de Belgische steenkool
mijnen onder dezelfde voorwaarr1en a]s v66r den oorlog 
geleverd. 

? . De belanghebbende dient den duur van deze wegvoering 
a.an te duiden en het bewijs er van te leveren. (W et van 
1 Augustus 1930.) 

Art. 41. l. Voor iede reen rn ijn "·erker die, bin nen de periode 
van l Augustus 1914 lo L 30 Reptembre 1919 in dienst .was, 
van het Belgisch leger of in het leger van een der bond
g-enooten, wordt de tijd in r1ienst doorgebracht voor de toe
passing ,-an de sameng-erntte wetten dd. 30 .A:ugustus il920, 
Yan de ewt <ld. 30 December 1924 en van onderhavige wet 
heschouwd, als besteed aan werk in de Belgische steenkool
mijnen, onder dezelfcle Yoorwaarclen als Y66r den oorlog 
geleverd. 

2 . H et genot van de vorenslaande bepaling wordt nochtans 
enkel verleend aan arbeiders van Belg-isch nationalirteit, die 
op het oogenblik lnmner mobilisa.lie te werk gesteld waren in 
een aan deze wet onclerworpen Belgisch bedrijf of in een 
buitenlandsch mijnbedl'ijf, geleg'en in een land waarmede 
terzake van mijnwerkers pensioenen een "·ederkeerig verdrag 
g·e ·loten werd. 
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3. De belanghebbende <l ient den duur Yan ùezen dienst aan 
le duiden en het bewijs er yan te leveren. (W et van 1 Augus
tus 1930 aangevuld bij besluitwetten van 30 Ja.nuari 1935 en 
30 Maart 1936.) 

.A.rt. 41 bis. 1. W ord t eveneens aangezien als aan het werk 
in de Belgische mijnen te zijn besteecl, cle t ijd waarin de 
IQ.ijnwerker zijn normalen krijgsdienst heeft volbracht. 

2. Deze bepaling is slechts toepasselijk wanneer zij aan de 
volgende voorwaarden voldoet: 

3 . l° Dat de werkman het werk in de mijn verlaten heeft 
om zijn krijgsdienst te volbrengen en er binnen een jaar na 
het verloopen van zijn krijgsdienst den arbeid heeft hernomen 
zonder v66r zijn terugkeeren naar cle mijn vrijv;•illig een 
ander beroep te hebben uitgeoefend. 

4. \Vord t aangezien als zijnde werkzaam in een onder de 
toepassing van de wet vallende nijverhe~d, de belanghebbende, 
die, bij zijn Yertrek naar het leger, wegens ziekte of :nbeicls
ongeval of ingeYolge economische crisis niet meer in ver
melde nijverheid kon werken. 

5. Ingeval de werkmau, na het verloop vau zijn krijgks
dienst, wegens ziekte of economische crisis, den dienst in de 
mijn niet heeft kunnen hervatten wordt bovenbepaald ter
mijn van één jaar verlengd met het tijdverloop waarin hij 
i11gevolge ziekte of werkloosbeid van het mijnwerk heeft 
moeten afzien ; 

6. 2° Dat de werkman in de voorzorgskas van het district , 
waarin de exploitatie, waar hij werkzaam is, is gelegen een 
bijdrage van 10 frauk voor elke ma.and volbrachten krij gs
dienst heeft gestor t .. 

7. Deze storting moet binnen de t wee jaar, te rekenen van 
den dag waarop de werkman naar de mijn is teruggekeerd, 
worden verricht. 

8. Nochtans, voor den belanghebbende, die v66r den datum 
van het in werkiug tredeu van de bepalin g·en van dit artikel 
het werk heeft hervat, moet cl e storting binnen de twee jaar 
volgende op dezen datum worden gedaan. 

9. De onder bovenvermeld 2° stuande voorwaarde wordt 
slechts g·evergd van den werkman, clie na 30 September 1919 
zijn krijgsclienst heeft volbrachl. 

1 

1 

1 
r'> 

1 

1 
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10. De werkman, die cle b ij cle bepalingen van di t artikel 
voorziene voordeelen verlangt te genieten, client bij de voor
zorgskas van zitin <listrict den duur van zijn krijgsdienst te 
staven . 

11. Door cc mijn » en ((exploilatie » cl ient er verstaun de 
Belgiscbe mijnen en mijnexploitaties en deze gelegen in de 
lâriden, waarmee België inzake mijnwerkerspensioenen een 
wederzijdsche overeenkomst heeft gesloten. (Besluitwet van 
30 Maart 1936.) 

TITEL III. - Pensioeninrichtingen. 

Hoofdstuk 1. - De Spaar- en L ijfrentekas. 

Art . 42. 1. De Algemeene Spaar- en Li jfrentekas, onder 
waarborg van het Iljjk, is belast met de vestiging van de 
ouderdomsrenten, door middel van sommen op de rekening 
van elken belaugbebbende ingeschreven, overeenkomstig 
artikelen 110, 11, 12 en 13. 

2 . Deze sommen worden aan de Algemeene Spaar- en Lijf
rentekas toevertrouwcl die met het beheer der kapitalen en 
den rentendienst is belast. 

3. Bij toepassing d.ezer '"et worden afzonderlijke r ekenin
gen geopend. Op deze rekeningen worden, bij uitsluiting van 
alle andere stor tingen, de stortingen ingeschreven door deze 
wet voorzien. (W et van 1 .A.ugustus 1930. ) 

.A.rt. 43 . 1. Voorde berekening der renten wordt er gebruik 
gemaakt van cle sterftefabellen, bij de toepassing van de 
algerneene pensioenwet geraadpleegd. 

2. Met het oog op de uirtvoer ing van deze wet, zal er later 
voor de mijnwerkers een speciale tabel opgemaakt kunnen 
worden, welke door den Minister van Nijverheid, .A.rbeid en 
Maatschappelijke Voorzorg client goedgekeurd. (Wet van 
1 Augustus 1930. ) 

.A.rt . 44. De reglementen en tarieven door dit organisme 
voor de uitvoering van deze wet opgesteld, dienen, vooraf 
aan de goedkeur ing van den Minister van Nijverheicl, .A.rbeid 
en Maatschappelijke Voorzorg onderworpen. (W et van 
1 Augustus 1930.) 
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Hoofdstuk Il . - Na,tionaal P ensioenfonds der mijnwerkers. 

Sectie I. - Inrichting en bevoegdheid . 

Art. 45. 1. Het Nationaal Fonds, onder waarborg· van het 
Rijk, ingericht bij de wet van 20 Augustus 1920, gewijzigd 
door de wet van 3Q December 1924, heeft zi jn zetel te Brus
sel. Het Fonds geniet de rechtspersoonlijkheid. Ilet mag, 
mits machtiging door den Koning, giften en legaten aan
vaarden. 

2. Het Fonds is vrijgesteld van regisl ratie-, zegel- en gri.f
fierechten, wat betreft aile akten en alle stukken noodig tot 
het uitoefenen van zijn opdracht. 

3. Het is, bovendien, vrijgesteld >an alle grondbelasting-eH. 
voor de gebou wen of gedeelten van gebou wen, die het 111 

gebruik heeft. 

4. Wat de geldbeleggingen betreft, staat het onder de 
contrôle van den Minister van Financiën; op actuarieel 
g-eb=ecJ, oncler toezicht va,n den M:inister nn Nijverheid , 
Arbeid en M:aatschappelijke Voorzorg. (W et van 1 Augustus 
1930. ) 

Art . 46. De inkomsten van het Nationaal F onds worclen 
gevormd cloor : 

] 
0 De interesten van de kapitalen, die ZlJn vermogen ui't

makeu; 

2° De stortingen van de werklieden en de bijdragen der 
he<lrijf hoofden overeenkomstig artikel 5 gedaan, na aftrek 
ntu de sommen bestemcl cloor het vestigen van de ouder
cloms1·en len, overeenkomstig de bepalingen van ti tel II; 

!{
0 Ilet loekennen van kapitalen, bij toepassing van arti

kel 18, 1-b; 

4° Giften en legaten; 

0° Een jaarlijksche Rijkstoelage, Wqarvan het hedra(l' 
wordt vastgesteld bij koninklijk besluit, als tegernoetkmnin~ 
in de kosten veroorzaakt door de aansluitiuo· biJ. de Al o- m 0 

ci L" 'f· o oe eene opaar- en !J rentekas; 

-

r 

! 

1 

1 

1 
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6° Een Rijkstoelage gelijk aan het dercle van de uitgaven 
wegens de toepassing van de artikelen 22 en 23. (W et van 
1 Augustus 1930. ) 

Art . 47. Het Nationaal Fonds voorziet in de beheers- en 
bestuurs- kosten der verzekering. (W et van 1 Augustus 
11930.) 

Art. 48. 1. Het Nationaal Fonds dekt de voorzorg·skassen, 
wat de betalingen betreft, voor den verzekeringsdienst gedaan 
en schiet, in voorkomend geval , de daartoe vereischte som
men voor . 

2 . Het vestigt de wiskunclige reserves van de aa,nvullende 
rente, bij artikel 14 voorzien, en volgens bij koninklijk 
besluit te bepalen grenzen en voorwaarden .. 

3. De berekening van de samenstelling van het kapitaal 
dezer · aanvullende bedragen, gesohiedt volgens den rooster 
bij de Algerneene Spaar- en Lijfrentekas in gebrui'k. 

4. De ka,pitalen, die <le wiskundige reserves der aanvul
lenJe renten uitmaken, worden geheven van de gewone 
inkomsten van het Nationaal Fonds en in geval van ontoerei
kendheid dezer inkomsten, van het reservefonds, voorzien 
bij artikel 49. 

5. Het totaal dezer sommen vormt een speciaal fonds, 
<< Fonds der aanvullende renten » geheeten, waarvoor in de 
boeken v[\n het Nationaal Fonds een afzonderlijke rekening 
wordt geopend. De werking daarvan wordt bij koninklijk 
oesluit geregeld. 

6. De in uitvoering van artikel 5Q van de wet van 30 Deoem
ber 1924 samengestelde wiskundilge reserves worden, zooals 
bij ar tikel 49 is yoorzien, in het reservefonds gestort. (Wet 
van 1 Augustus 1930.) 

Art. 49 . Het overschot van het vermogen van bovenver
meld N ationaal Fonds vormt, na de samenstelling van een 
waarborgs kapi taal, binnen de perken bij vorig artikel voor
zien, een reservefonds waarvan de bestemming bij artilkel 52 
is bepaald. (W et van 1 A ugustus 1930.) 
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Art. 50 . Het Na,tionaal Fonds schrijft van zijn gewone 
inkomsten de noodige somme ·af, tot dekking van: 

1° De bijlagen en toelagen bij deze wet voorzien, ten bate 
van de volgens de samengevatte wetten van 30 Augustus 1920 
en de wet van 9 April 1922, verschillende categorieën van 
gepensi'tmneerden, alsmede de pensioentoesln.gen, hun · door 
deze wet toegekend; 

2° De uitgaven door artikel 55 te zijner laste gelegd; 
3° De bestuurskosten , door zijn bestuur veroorzaakt; 
4° De sommen bij alinea 4 van artikel 48 voorzien. (W et 

van 1 Augustus 1930.) 

Art . 51. Wanneer de inkorusten van het Nationaal Fonds 
de uitgaven overtreffen, wordt het overschot in het reserve
fonds gestort. (W et van 1 Augustus 1930.) 

Ar t . 52. H et reservefonds is bestemd: 

1° Om het eventueel t ekort t e dekken, in de jaarlijksche 
normale stijving van het Fonds der aanvullende renten; 

2° Om, den geregelden dienst van de voorcleelen bij deze 
wel. voorzien , te waarborgen; 

3° Om· te voorzien in de eventueele verliezen vau het Natio
nuai F oncls en de voorschotten terug te betalen, welke het 
Uijk krachtens cle door hem verleen<le waarborgen, mocht 
hc.bhPn toeg·estann. (W et van 1 Augustus 1930. ) 

Art . 53. W anneer het reservefonds een bedrag heeft 
hereikl. da l vokloende is, om, beha1ve cle bestuurskos ten, het 
(lubhel van de gewone jaarlijksche uitgaven van het Natio-
11aal Fonrls te dekken, kunnen op zijn gewone inkomsten 
\Ol gens b.!j koninklijk besluit te bepale vorm en en voor~ 
wa:nclen , a fschr ijvingen worden gedaan, ten einde het lot 
van gppensionneerde mijnwerkers, van aangeslotenen of vau 
hun familieleclen te Yerbeteren. (W et van 1 Augustus 1930. ) 

Art. 54. Het Na tionaal F onds ia, binnen cle door de regee
ring vastgestelcle perken , belas t met de uitvoering van de 
overeen komsten gealoten ~et de andere landeu betreffenùe 
het penaioenatelsel der IDIJnwerkers. (Wet van 1 Au.,.u t 

8 1930.) b s u 
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Art. 55. l. He t Nationaal Fonds neemt de verplichting op 
zich volgens de bij koninklijk besluit te bepa,len regelen, a::tn 
de wegens gevorderden leeftijd gepensionneerde mijnwerkers, 
alsmede aan de weduwn van mijnwrkrs gpensionneerd wegens 
.,.evorderden leeft ijd, alsmecle aan de weduwen van wegens 
b . 

gevorderden leeftijd gepensionneerde mijnwerkers of van 
werklieden, dfo op 't oogenblik van hun dood, de voorwaarden 
vervuklen om het ouderdomspensioen te genieten, jaarlijksch 
kosteloos 3,400 kilogrnm steenkolen te verschaffen. 

2 . De werklieden die, krachte11s de wet del. 9 April 1922, 
en artikel 32 van de wet del. 30 December 1924 en deze wet, 
op ,de invaliditeitstoelageu gerechtigd waren, krij g·en even
eens, ten kos te van het N a tionn.al F onds, een hoeveelheid 
steenkolen, overeenkomstig hun jaren diens t, zonder dat deze 
hoeveelheid het gewich t bij de vorige alinea bepaald, mog·e 
oversch.rij den. 

3. Deze voorcleelen worden niet verleend aan de g·epension
neerde steenkoolmijnwerkers, die nog aan den arbeid zijn. 

4. Zij worden in beginsel slechts toegestaan tot een beloop 
van 50 t .b. aan de belanghebbenden (bejaarden, invalieden, 
wecluwen) , die met een gezin samen leven dat met de steen
koolnijverheid geen betrekking heeft. 

5. Een koninklijk besluit zal de toepassingavoorwaarden 
van voorafgaa.nde bepaling regelen en de afwijkingen bepa
leu die er aan kunnen t oegebracht worden. 

6. In geval da.t de geschei'den echtgenoote van een gepen
sîonneerde mijnwerker met het cleel van het pensioen, bij 
artikel 39bis dezer wet voorzien, begunstig is, wordt de steen
.koollevering aan haar ech tgenoot toegestaan, per helft tua~ 
schen de twee echtgenooten verdeeld . (Wet van 1 Augustus 
1930, gewijzigd bij wet van 22 J uli 1931, bealuit wet van 
30 Maart 1936 en wet van 25 Juni' 1931.) 

Sectie IL - Bestuur van het Nationaal Fonds. 

Art. 56. Het beheer van het Nationaal Fonds is toever
trouwd aan een bebeersraad, aian een t echnisch en financieel 
comiteit en aan den directeur generaal. (Wet van 1 Augus
tus 1930.) 
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,8..l't. 57. 1. De beheersraad is samengesteld uit zes verte
genwooràigers van de bedrijfshoofden der gewestelijke dis
tricteu ; uit zes vertegenwoordigers van de werknemers van 
diezelfde districten, uit vertegenwoordigers van den Minister 
van Nijverheid, Arberd en Maatschappelijke Voorzorg en van 
den Minister van Financiën. 

2. De wijze van voo_rdracht van de candidaten-bedrijfs
~~ofden e~ van de cand1daten-"'.erkhell'.\ers wordt bij konink
hJk besluit geregeld. De Yoorz1tter wordt benoemd en mag 
worden afgezet door den Koning. (Wet van 1 Augustus 
19"30.) 

~:t. 58. De :r~~clen ~an den ~eheersraad worden door den 
M1mster van N iJverheid, Arbe1d en Maatsc.happel· ·k V . . . IJ ·e oor-
zorg, voor een tiJdperk van zes Jaar benoemd. De ma d t 

d b . . h lf dri . n a en wor en lJ e t en om e Jaar vernieuwd z1·J· ku · nnen ver-lengd worden . (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 59. De functies van lid van den bebeersraad d 
lid d h h ·a en eze 

van van en oogen se e1 sraa,d, i:ngesteld bij de wet 
geciagteekend 30 Decern,ber ïl 924, mogen· niet dooi lfd . · eenze en 
persoon worden waargenomen. (W et van 1 Augustus ·

1930
. ) 

Art. 60. 1. De beheersraad verte()'enwoord1' n·t b t N t • 1 
. o b e a ionaa 

F onds en doet al de beheers- en beschikking·sv ri" ht· 
waarin het betrokken is. e lC mgen 

2 . Hij ste1t de wedden, uitkeeringen en vei· . a· 
. . . . goe mgen vast. 

3. Bi!J het verstn Jken van elk jaar laat de b h d 
. ' e eersraa aan àe regeenng een verslag geworden nopens d . h . 

d h N . ' e verr1c tingen en den toestan van et ationaal Fonds ove h t f 
1 clienstjaar. (Wet va,n 1 Augustus 1930.) r e a ge oopen 

. Art. 61. De functies van lid van den b h , d 
. f d E e ee1 sraa worden kosteloos uügeoe en . r wordt evenwel d 

1 
a' 

d · a.an e e en van bedoelden raa , onverm1nderd de verbliJ.f 
1 

. · 
·t · 1 - en verp aatsmgs-kosten, een z1 pennmg ver eend. (Wet van 1 A 

ugustus 1930.) 
.Art. 62. In den schoot van den beheersra d lt 

. f. . 1 .t, a worc een te ch msch en manciee com1 e gevormd waarva . -
k . b' · k · kl ' ·k b 1 ' · n samenstelhng en wer mg lJ onm IJ es uit worden b ld (W 

1 A ugustus 1930. ) epaa · et van 

-
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Art. 63. Dit comité heeft inzonderheid voor opdracht: 
1° De ben·rooting op te maken der bestuurskosten en aan 

den beheer: raad het ontwerp van verslag betreffende het 
beheer en ile werkzaamheden van het N ationaal Fonds voor te 
leggen ; . 

2° Zijn advies te geveu bet reffende de voorstellen, die de 
bevoe"'dheicl van den beheersrnad uitmaken; 

3° Uitspraak te doen nopeus de gelclbeleggingen. ('Wet 
van 1 Augustus 1930. ) 

A,rt. 64. 1. De directeur-generaal worclt door den Koning 
Benoern,d en mag door hem worden afgezet. 

2 . Hij maakt van rech tswege, met meebeslissende stem, 
cleel uit van den beheersraad en vau het technisch- en finan
cieel comité. 

3. Hij laat de besli·ssingen van den beheersraad en van het 
technisch- en financieel comité ten uitvoer brengen; hij 
is met het gewoon beheer van het fonds belast en vertegen
woordigt het in de verrich tingen, die op dit beheer bet rek
kinn· hebben. Hij bestuurt de bureelen en gaa-t het werk na. 
Op 

0

zijn vervolging en benaarstiging worden rechtsvorderin
gen ingestelcl. (Wet van 1 August 1930.) 

.Art . 65. 1. Ten behoeve van het personeel van het Natio
naal F onds en van zijn gewestelijke inrichtingen wordt er, 
voigens de bij algemeen reglement vast te stellen regela en 
modaliteiten, een voorzàrgs~onds gsticht. 

2. Dit algemeen reglement verbindt het N ationaal Fonds 
tot het verzekeren van zijn bea.mbten of hun rechthebbenden 
van een pensioen minstens gelijk aan da,t wélk de Rijks
amb'tenaars en beambten of bun rechthebbenden der hoofd
besturen van het Ministerie van Nijverheid, Arbeid en Maat-
scliappelijke Voorzorg genieten. . 

'3 . Bovendien zal het voorzien dat de beambten van het 
Nationaal Fonds, in dezelfde voo.rwaarden als de Rijksambte
naars en beambten 1 zullen worden op pensioen gesteld voor 
ouderdom, uit oorzaak van z~ekte of gebrekkelijkheid. (Wet 
van 1 Augustus 11930. ) 

Art. 66. 1. De Rijksambtenaren en beambten , in dienst 
getreden van het Nationaal Fonds,_ mogen voor een onbe-
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perkte termijn, buiten kader, beschikbaa,r worden r•esteld 
me1;15ehoud van hun dienstjaren en aanspraak op bevo;dering'. 

2. Zij behouden, bovendien, ten bezwaren van het Ri ·k 
hun rechten op pensioe~: In afwi_jking van de bepalingen Je;. 
wetten op de burgerliJke pensioenen, wordt dit pensioen 
berekend op den voet van hun dienstjaren. (W et 
-~ 930 ~ .L n.ugust l . ) 

Sectie III. - Beleggingen. 

Art. 67. Het bezit van het Nationaal Fonds wordt in 
reeli:sen verdeeld : 

l 0 Het bedrijfskapttaal; 

twee 

2° De kapitalen voor vaste beleggingen bestemd. (W et 
van 1 .A.ugustus 1930. ) 

Art. 68. Het bedrijfskapitaal wordt tijdeli J"k · d d 
d b h .1 d "d lll e oor e e eersraac aan te u1 en financieele inr· ·cht " . 

· i mgen m 
bewaring gegeven of op loopende reken~ng geplaatst. (W et 
van 1 .A.ugustus 1930.) 

Art . 69. Het Nationaa1 Fonds man· beleg·n·i"nn·e d 
o o o n oen · 

1° In Rijkswaarden of in waarden die onder "·a rb . 
"'ik ] 1 · a org staan van het J.\.lJ , >an ce rnlorue, van de 1)rovinc··· f 

ien o van de gemeenten ; 

2° In leeningen aan provinciën gemeenten, polders of 
wateringen ; 

3° In cedels of hypothecaire leeninn·en. 
0 ' 

4° ln leeningen voor het aankoopen van t · 
- f k erremen het opnchten o aan ·oopen van gebouwen het 

0 
f · .' h 

· . ' P- o mnc ten van herstellings- en verplegmgsoorden ten b h 
. . . ' e oeve van het 

personeel m de steenkoolmJverheid werkzaam. 

5° In aanwer vingen, in België na eensluide 'd . ] · 
· · L ' n acvres van den M1~n!ster van andbouw, van bebosch te · d . . e1ge ommen of 

van gron<l en >oor bebossch1ng geschikt. Deze bosschen bli · 
ven aan het bOfichbeheer onderworpen en word b h J-

. en e eerd 
overeenkoms tig- de hepalrngen van de wet van 19 D b ' 

ecem er 1854; 
6° In obligatiën >au Belgische of C 1 h ongo eesc e vennoot-

schappen die ten minste ged urende vijf achtereenvolgende 

, 
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jaren, door middel van hun gewol!e iukomsleu aan lnm ver
pliehtingen hebben voldaan. 

Het fonds kan eveneens onroere11de goederrn bez; tten eu 
\-erkrijgen. (Wet van l .A.ug ustus 1930.) 

Hoofdstuk 111. - Gewestelijke inrichtingep. 

Art. 70. De steenkoolmijnbedrijven van het Rijk, alsook 
de da:ùmee gelijkgestelde inrichtingen, worden in distr!cten 
vcnleeld, waarvan elk gebied uitmaakt voor een voorzorgs
kas. (Wet van l .A.ugustus 1930. ) 

Art. 71. 11. Behooren verplichtend tot <le voorzorgskas van 
uet district: de exploitanten van steenkoohuijbeclrijven, de 
daurmee gelijkgestelde be<lrij>en en de part!culiere aanne
rners, be<loeld bij :ntikel 1, alsmede de werkliedeH, die in 
cle7.e koolmijnen, i'n deze bedrijven of bij bedoelde aannemers 
arheiden. 

2. Het gebied van de voorzorgskassen, alsook hun zetel, 
woraen bij koniuklijk beslu!t vastgesteld. (Wet van 
l Augustus 1930.) 

Art. 72. 1. Deze kassen zorgen voor de inning van ùe 
slortingen der mijnwerkers en van de bijdragen der werk
gevers. 

2. Zij vervullen de noo<lige forrnaliteiten tot nansluiting 
rnncle mijnwerkers bij de Algemeene Spaar- en V jfrentekas . 
onder de voorwaarden voorzien bij artikel 11 . 

0. Zij onderzoeken de pensioenaanvragen en a.ndere voor
dcel en door tusschenkomst van het Na tionaal Fonds toege
Î(end. 

4. Zij zorgen voor den clienst der renten, bij de .A.lgerneene 
~panr- en L1jfrentekas verworven , bij toepassing van de 
1retten op de peusioenen der mijnwerkers. 

5. Zij betalen aan de rechthebbenden de pensioenen en 
andere voordeelen uit. (Wet van 1.A.ugustus 1930. ) 

Art. 73. l. De voorzorgskassen worden bestuurd cloor de 
heheersraclen samengestelcl uit een gelijk aantal van de aau
g-esloten e:s:ploitanten, en van de werknemers en door ver te
g·en woor<ligers van openbare besturen. 
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2 . De beheersraden worden voorO'ezet d · . . t t f o en 001 een mao'ls 
raa o gewezen magistraat van de rechterli·J·k h o -

gesteld d d M
. . e mac t aan-

oor en m1ster van N .. . lh . d . ' 
schappeh'}ke Voorzorg. lJVe el ' Arbe1'd en Maa t-

3. Een koninklijk beslu!t stelt va . .. 
voordrncht der kandidaten • l . t st op "elke WlJze de 
arbeiëiers o-eschiedt ( "'~ t -exp 01 anten en der kandidaten-

o • vv e van l August 1930.) 

Art. 74. De beheersraden stellen h h . . . . 
ment op. Zij maken op 't . d . et ~1shoudehJk regle-
op tot dekkinO' >an' de alo·em e van .ieder Jaar, de begrooting-

d
. . o ' oemeene u1tr•aven v h t 1 
lenstJaar voorz:en Bi'. h t .. o• oor e vo geiHl 

· J e verstnJk h · 
de rekening op Yan de' o· a . en iervan, maken 7.Îj 

. o e ane uito·aven De b . 
voorz1ene uitga>en ·d 0 

• egrootmg der 
b h 

' wo1 en aan de o• d1 . e eersraad van h t ]\- . oOe rnurmo· van den 
e r, a honaal Fond d o 

van 1 Augustus 1930. ) s on envorpen. (W et 

Hoofdstuk 1 v R ~ echtsinstellingen. 

Art . 75. De beheersraden der v r · 'O' k 
eersten aanleo- uits1Jraak b t. ff doo zor"'s ·assen doen in 

o e I e en e <le p . 
en anclere voorc1eelen door b . J<l i· ens1oenaanvragen 
F l ' emw e rn o· van h t N . l one s toegestaan. (W et van 1 A . 0 e .r a t·onaa 

. ugustus 1930.) 
Art. 76 · 1. De ui tsin·aak cl , b l . r·a b e1 e ieersra 1 . lJ s es tek van drie maand c en mag, bmuen eeu 

. ht en, voor een h . . 1ec , waarvan de zetel t B , . ooger sche1dsu·e-
ond . , . e russe] lS o·ev t" ·d o 

e1" 01 peu worden. Deze hooO'er od . es lg aan beroep 
een mag·istraat of gewez o . e raa is samen..,.esteld ui t 

ht l 
en ma0'1straat 0 

mac a s voorzitter biJ'g t 0 
· van de rechterliJ'ke 

t 1 d ' es aan doo . . . 
wee e en-werko·evers en t r een gnff1er-secretaris 

0 wee ledek · 
2. Ten einde aan de . n-wer ·nemers. 

i1935 betreffende het gvboor~kchr1ften van de wet dd 15 J . 
ld e rui der t 1 . . um :o . oen, mo?'en er bovendien a en in gerechtszaken te 

is, m .hoeclalllgheid van plaats ' naar gelang zulks noodi:IJ' 
voorz1tters ,,. "ff vervano·er 0 

• ' "' 11 iers-secretarisse t> s, een voldoend aantal 
geclUid. n en leden ·d wo1 en aan-

8. Het mandaat van d 1 ] 
l e ec en-werk 

nemers oopt over een ter .. / gevers en de l d k llllJn van . e en-wer -
4. Dit mandaat ma"' ve 1 d zes Jareu. 

t:> r eg worden. 

-
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;>, De directeur-generaal mag met raadgevende stem aan 
cle >ergaderingen van den raad deelnemen. Hij vertegenwoor
di!rt de belangen van het Nationaal Fonds en >an den Staat. 

ü. De gewone voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter 
"·orùen door den Koning benoemd. 

7. De gewone griffier en de plaatsvervangende griffier 
"·orden door den Minister van :r ijverheid, Arbeid en Maat
schappelij~e Voorzorg a,angeduid. 

S. E en lioninklijk besluit stel t vast op welke wijze de voor
<.Ïracîït der kandidaten, exploitanten en werknemers ge
:;c·hiedt. ('Wet van 1 Aug·ustus 1930, aangevuld bij besluit
wet van 30 :Ma:nt 1936.) 

Art. 77. 1. De gewone voorzit ter en de gewone griffier 
UC' komen eeu Yergoeding, We]ke dOOI' den beheel'Sl'aad Yan 
het Kationaal l!"011ds wonlt yastge teld , de plaats>erYangende 
Yoorzitters, de p]aatsYer>angende g ri1ftier en cle leden >an 
den hoogen sche!dsrechtersraad bekorQen een zitpenuing; iu 
rnorkomend ge>a l hebben zij rech t op vergoeding >oor reis
en verblijfkosten . 

2. Deze kosten worden <loor het Nationaal Fomls geclragen. 
( Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art . 78. 1. De uitspraak van den hoogen scheidsrechters
ntatl is behouclens cassat~eberoep, beslissencl. 

2. In geval van cassatie eener beslissing cloor den hoogen 
sche!dsrechtersraad genom.en, wordt het verzoek door deze 
hcslissing getroffen, naar een hoogen scheidsrechtersra:ul 
teruggestuurd, welke is s'lnuengesteld uit den :rnorzitter, den 
griffier-secretaris en de leclen die niet gezeteld hebben ti'jdens 
tle vergadering, waarop de eerste beslissing werd genomen. 
: W et van 1 Augustus 1930.) 

Art. 79. Er bestaat onvereenigbaarhe!d tusschen de functies 
Yan lid van een beheersraad en die van lid van den hoogen 
:'cheidsrechtersraad. (Wet vau 1 Augustus 1930. ) 
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TI'rE.L IY. - Strafbepalingen. 

Art. 80. l. On,erminderd de toepassing van de hij artikel 
491 van het Strafwetboek \Oorziene straffen, en in zoover 
de toepassing va11 de bepalingen van dit artikel n;et kon wor
den aangenomen, wordt de exploitant of zij11 aangestelde, <lie 
binnen de reglementaire termijnen de bij artikel 7 voorziene 
bijdragen niet zal bebben gestort, met een gelclboete van •l tot 
25 frank gestraft. 

2. Het vonnis bepaalt bovendien den termijn, waarop rle 
belanghebbende <le verplichting, hem krachtens hetzelfde 
artikel opgelegd, client uit de v-oeren. 

3. Zoo de belangbebbencle de stortingen binnen den bepaal
clen termijn niet heeft gedaan, geschiedt de inning- van die 
som bij dwangmaatregel. zooals inzake rechts treeksche 
belastingen. (W et Yan l Augustus 1930, aangevuld hi.i 
besluitwet van 30 hlaart 1936.) 

Art. 81. 1. W ord t gestraft met een geldboete van 1 tot 
25 frank de exploitan t of zijn lasthebber, die de afhoudinn·, 
bij betzelfde artikel voorzien, niet heeft gedaan of nagelat:n 
heeft de afgehouden som ~in~en _de b~j regleme11t bepaalde 
termijnen aan de hevoegde mnchtmg over te rnaken. 

2. Wanneer rle afhouding niet door den exploitant of dezes 
lasthebber op den bij bed?elcl artikel vastgestelden termijn 
,verd gedaan, zal de exploitant daarenboven gestraft worden 
om bij middel van zijn persoonlijke penningen het bedran· 
van de stortingen van de~ belanghebbede te betalen. He~ 
vonn is bepaalt den ternn.JD, waarop· de explo!tant dezer 
s tortingen aan de hevoegde inrichti~g client over te maken. 

3. Zoo deze· binnen den aldus bepaalrlen tijd, deze ver
plichting niet is nagekomen, g:eschied t de inning van d!e 
som bij dw::mgmaatregel, zooals rnzake rechtstreeksche belas
tingen. De exploitant mag in geen geval bij den betrokken 
werknemer de som. opvorderen voor de uitvoeri11 g- van <lit 
vonnis g-estort. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 82. De straffen voorzien bij artikeleu 80 en 81 wor
den zoo clikwijls toeg-epast als er verzu :m wenl begaan tegen
over iecler ve rzekercle. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

-
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Art. 83. l. \.Vordt gestraft met een geYangenisstraf Y<oUl 
acht dagen tot één jaar, alwie willens en weteus Ya!sc~e 
aangifte doet, om bij deze wet voorziene voordeelen te geme
ten of te laten g enieten of om pensioenen of andere Yoordee
len cloor bemiddelino· van het Na.t!onaal Fonds, te genieten ' ,., 
of te laten genieten. 

2. Hét terugbetalen van de ten onrechte ontvangen sommen 
word t bovendien opgelegd. 

3. Wordt met dezelfçle straf gestraft; alwie poog-t te beko
men of te }aten genieten, de rente- en toelagenverhoogingen 
ten las te van het Rijk en van het Fonds voor "·edu wen en 
weezen, voorzien bij de alg-emeene pensioenwet, in oYertre
ding der bepalingen Yan artikel 9bis van cleze "·et. (W et 
van 1 Augustus 1930.) 

Art. 84. Wordt gestraft met een geldboete Yan l lot 
25 fran k iedere gepensiouneer<le die, om de Yoortleele11 te 
kunnen bl;jven genieten, hem bij toepassing vau. ~eze w~t 
toeo·ekend na la a t aan het K a.tioaa 1 Fonds de wiJz111 µ:eu 111 

"' ' ziju toestancl mede te <lee1en. 
2. Het terugbetalen van de ten onrechte ontva111ren som

men wordt bovendien opgelegd . (Wet van 1 Augustns 1930. ) 

Art: 85. Wordt gestraft met een geldboete Yan 26 tot 
200 frank, onverminderd de even t\leele toepassi11g van de 
artikelen 269 tot 274 van he t Strafwetboek, de· exploitan ten 
of hun lasthebbers, die weigeren aan de personen of inricb
tin"'en met de uitvoer!ng van deze wet belast, alle noodige 
inli'chtingen te verschaffen, clie voor de uitvoering hiervan 
noodig zijn . (Wet van 1 Augustus 11930.) 

Art. 86. Bij afwijking van artikel 100 van het Strafwe~
boek, zijn hoofdstuk VII en ~1:t! kel_ 85 van boek 1 van dit 
Wetboek toepasselijk op de biJ artikelen 80, 81, 83 en 85 
voorziene inbreuken. (W et van 1 Augustus 1930.) 

. Art. 87. De exploitanten zijn blll'gerlijk a,ansprakelijk voor 
betalinO' van de geldboeten hunner lasthebbers, waarop de 
bij ae:e wet voorz;ene verplichtingen rusten. (Wet van 

1 Augustus 1930.) 
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Art. 88. Een afschriit van de uitspraak, gedaan ter uit
voering van de artikelen 80, 81, 83 en 85 wordt aan den 
Minister >an Nijverheid, Arbeid en Maatschappelijke Voor
zorg . overgemaakt. (Wet van 1 Augustus 1930.) 

Art. 89. 1. Het nag-aan en vaststellen van de inbreuken 
geschiedt behoudens toepassing van artikel 84, zooals in 
zake mijnpolitie _ 

2. D'e inbreuken worden Yas tgesteld b i•j proces-verbaa], dat 
rechtsgelclig is behouclens tegenbewijs. Op straf van nietig
heid 'îl·orclt binnen de acht en veertig uren, aan den over
trecler een afschrif t van het proces-verbaal overhandigcl. 
De openbare rechtsvorclering vervalt na drie jaar, vanaf den 
dag , waarop de overtredingen gebeuren. 

3 . De burgerljike rechtsvorcleringen, die uit de bij arti
ke1s 80 en 81 bedoelde overtredingen voortvloeien, vervallen 
na twintig jaar. (Wet van 1 Augustus ïl 930, g ewijzigd bij 
besluit-wet \ an 30 Maart 1936. ) 

TITEL V. - Slotbepalingen. 

Art. 90. 1. De gemeentebestureu zijn gehouden aan de met 
de toepassing van deze ,,·et belaste personeu en inrichtingen, 
al de inlichtingen te verstrekken die m.et het oog op de uit
voering ervan worden gevraagd. 

2. De voorzorgskassen laten aan de burgemees ters van de 
g·e111eenl en wan.rin de belanghebbenden hun verblijfplaats 
hebben , onder opgave van het volgnummer van !eder van 
ben, de lijsten geworden vau deze, die begu~stigd werden 
met : een ouderdomspensioen ( werklieden en weduwen), een 
invalidi tei tsvergoeding, een weduwepensioen (overleving), 
een kitnder- of weezentoelage. 

3. In het gemeentebestulll· worclt een register bijgehou<len, 
waarin uamelijk de juiste naam en het nauwkeurig adres 
van de belanghebbende alsmecle de naam van de echtgenoote 
worclen opgegeven. 

4. Er word t, bovendien, in het bevolkingsregister. in d~ 
kolom « allerlei inlichtingen », naast den naam van iede.ren 
g-erechti'g-de bet door de voorzogskas aangegeven volgnum-

-
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 1055 

111er vermeld, ver!I\elding die word t overgenomen op tleu 
staat, door het gemeentebestuur op te maken, wanneer de 
gerech tigde zijn verbl ijfp]aats in een andere gemeente ves
t.igt. 

5. lndien laatsvennelde gemeeuten buiten een mijnbekken 
is gelegen, wordt op den stuat, w~arbij de inlich tingen 
dienen overgedrag·eu, de voornorgskas verll\eld, waarvan de 
gerechOgde afhangt . 

6-:- Bij de aangifte vau het overlijden van eeu gerechtigde 
of van de echtgenoote ervau, maak t de burgemeester, onver
wijld, a:,\n de voorzorgskas, waarvan de gerecbtigde afhaugt, 
den datum van overlijtlen bekend. 

7. Evenzoo laat de burgemeester vau de bevoegde voo1·
zorgskas, den datum kennen, waarop de weduwe, clie wegens 
ouderdom is g epensiouneerd of die het overle,ingspeusioen 
geniet, is hertrouwd. (Wet vau 1. Aug·ustus 1930, aangevuld 
bij beshl'twet van ;30 Ma:lJ' t 1936.) 

Art. 91. 1. De krachtens deze wet verleende renteu, pen
sioenen en andere voordeelen zijn, onder voorbehoud rnn de 
bepalingen van het koninklijk besluit, geno!I\en bij toepas
sing van de algemeene pensioenwet betl'effende de personeu 
teu bezware van openbare maohten in en ges ticht verpleegd, 
noch voor overdracht noch voor beslag vatbaar. 

2 . De onvatbaa.rheid voor beslag· of afstand van bedoelde 
voordeelen mag niet worden ingeroepen, wanneer het de 
Algemeene Spaar- en lijfrentekas, het R ijk en het Natfonaal 
Fonds betreft, welke van a,mbtswege op de maandelijksche 
pensioentermijnen, bij toepassing van deze wet verleend, het 
bedrao· van de voordeelen mogen terugvordren, ten onrechte c 
aan de bela.nghebbenden toegekend. (Wet Yan 1 A,ugustus 
1930.) 

Art. 92. De schuldvorderingen van de verzekering·sinrich
tingen tegenover de exploitanten van steenkoolmijnen, zijn 
,,.ewaarborœd door een voorrecht, dat onmiddeHjk komt na 
c c 
het 4° en het 4°bis van artikel 19 v~n de wet van 16 Decem-
ber 1851 op de voorrechten en hypothekeri. (Wet van 
1 Augustus 1930. ) 
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Art. 93. 1. Worden ingetrokken de bepalino·en van de 
speciale wetten en de reglementsbepalingen op de mijnwer
k_erspensioenen, welke niet noodzakelijk zijn voor de toepas
smg van deze samenordening . 

2. Ingeval het bedrag de1; bij deze wet voorziene voordeelen 
lager is dan het globaal bedrag van de voordeelen, die een 
belanghebbende op 31 December 11930 genoot, blijven hem 
deze voordeelen toegekeud. 

3. Het verschil tusschen het globaal bedrag der voordeelen 
door den belanghebbende op voorroelden datum genoten, niet 
inbegrepen de toelage die hem door het N ationaal Fonds voor 
het jaar 193.0 kon worden verleencl , en het bedrag der in 
deze wet voorziene voordeelen wordt vereffencl ten laste van 
het Nationaal Fonds. 

4. N ochtans voor iedere weclm,·e op een ouclerdomspensioen 
gerechtigd krachtens artikel 24 van cle wet dd. 30 December 
1924 als weduwe van een werkman , die een invalidi'teitstoe
lage gesteund op min ten dertig jaar mijndiensten geniet, 
worclt het biJ. de voorgaande alinea voorzien verschil weo·n-e-

"'"' cijferd in geval clat deze wecluwe krachtens de algemeene 
wet betreffende cle pensioenen met het ouderdomspensioen 
wordt beg unstigd. (W et van l Augustus 1930, aano·evuld 
bij besluit \\et van 30 1\faart 1936. ) n 

Art. 94. l. De bepalingen van cle wet del . 1 Augustus 1930 
wonlen van kracht op l J anuari 1931. 

2. Deze van de wet dd. 25 Juni 1937 worden van kracht op 
1 Octoher 1937. (W et van 1 .Augustus 1930 eu bijzondere 
bepa] ing- der wet van 25 Juni il937. ) 

Bijkomende bepaling. 

~i[:t ingang van 1 Jauuari 1931 wordt een jaarlijksche ver
goedmg van 1.200 frank, ten las te vau het N ationaal Fonds 
toege~~nd a_an de ge":ezen werklieden, die mistens 65 jaar 
oud z1.J~1, met gepens10n~~erd of niet pensionneerbaar, bij 
toepass•ng van een der b1Jzoudere wetten op tle pensioenen 
der mijnwerkers, mita zij den arbeicl in de steenkolenmiJ. , , 2 -r. • nen , 
voor 6 Dfe1 1914 hebben verlaten, na in de ondergrondsche 
werken gedurende t en miuste dert.ig jaar gearbeid te hebben 
(W et van 1 Augustus 1930. ) · 

~ 

J 
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TABEL I. 

Toeslag der ouderdomsrenten ten bezware van het Rijk. 

,A.. Gehuwde, B. Gehuwde, Mannelijke 
Ondergrondsche Arbeiders Bovengrondsche Arbeiders 

Ge tfoortejaar Rentetoeslag Geboortejaar Rentetoeslag 
1877 3,200 1872 3,200 
1878 3,200 1873 3,200 

1879 3,2QO 1874 3,200 
1880 3,100 1875 3,100 
il881 3,100 1876 3,100 
1882 3,000 1877 3,000 
1883 3,000 1878 3,000 
1884 2,900 1879 2,900 
1885 2,900 1880 2,900 
1886 2,800 1881 2,800 
1887 2,700 1882 2,700 
1888 2,600 1883 2,600 
1889 2,600 1884 2,600 
1890 2,600 ·1885 2,600 
1891 2,500 1886 2,500 
1892 2,400 1887 2,400 
1893 2,400 1888 2,400 
1894 2,300 1889 2,300 
1895 2,300 1890 2,300 
1896 2,200 1891 2,200 
T897 2,100 189~ 2,ilUO 

18~8 2,000 1893 2,000 
1899 1,900 1894 1,900 
1900 1,800 1895 1,800 
1001 1,800 l,896 1,800 
il902 1,700 1897 1,700 
1903 1,600 1898 1,600 
1904 1,500 1899 1,500 
1905 1,400 1900 1,400 
1906 1,300 1901 1,300 
1907 il ,200 1902 1,200 
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c. Ongehuwde, weduwnaars 
.A. . Gehuwcle, B . Gehuwde, Mannelijke of g escheiden D . .A.ndere recht he b ben den 

Ondergrondsche .A.rbeiders Bovengrondsche .A.rbeiders ondergrondsche arbeiders 

Geboortejaar Ren tetoeslag Geboortejaar Rentetoeslag Ge boor tej aar Rentetoeslag Geboortejaar R en tetoeslag 

1908 1,100 1903 1,10.0 1877 2,100 1872 2,100 
1909 900 1904 900 ·1878 2,100 1873 2,100 
1910 800 1905 800 f879 2,100 1874 2,100 
mu 700 1906 700 I880 2,000 1875 2,000 
1912 600 1907 600 1881 2,000 1876 2,000 
1913 500 1908 500 1882 1,900. 1871 1,900 
1914 400 1909 400 1883 1,900 1878 1,900 
1915 300. 1910 300 1884 11,800 1879 1,800 
1916 200 19!11 200 1885 1,800 1880 1,800 
1917 100 1912 100 1886 1,700 1881 1,700 

1887 1,600 1882 1,600 
1888 1,500 1883 1,500 
il 889 1,500 1884 1,500 
1890 1,500 .1$85 1,500 
1891 1,400 1886 1,400 
1892 1,300 1887 1,300 

~ 1893 1,300 1888 1,300 
1894 •1,200 1889 1,200 
1895 1,200 1890 1,200 
1896 1,100 18!H 1,100 
1897 1,000 1892 l ,'ÜOO 
1898 900 1893 900 
1899 800 1894 800 
1900 700 1895 700 
1901 700 1896 700 
1902 600 1897 600 
1903 500 1898 500 
1904 400 1899 400 
1905 300 1900 300 
1906 200 1901 200 
il907 100 1902 100 
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TABEL II . 

Toeslag der weduwerenten ten lbezware van 

Geboortejaar Geboortejaar 
van den Toeslag van den 
vel'zekerde verzekerde 

1867 540 1888 
1868 540 1889 
1869 540 1890 
1870 540 1891 
1871 540 1892 
1872 540 1893 
1873 480 1894 
1874 48Q 1895 
·I.875 480 1896 
1876 480 1897 
1877 480 1898 
1878 420 1899 
1879 420 1900 
1880 420 1901 
1881 420 1902 
1882 420 1903 
1883 360 1904 
1884 360 1905 
1885 360 1906 
1886 360 1907 
11887 360 

het Rijk. 

Toeslag 

300 
300 
300 
300 
300 
240 
240 
240 
240 
240 
180 
180 
180 
180 
ïl80 ~ 

120 
120 
120 
120 
120 

'· 
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BETAALDE VERLOFDACEN 

Koninklijk besluit van 7 September 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet in de 
steenkolenmijnindustrie. 

LEOPOLD III , Koning der Belgen, 

Aan allen, t egenwoordig·en en toekomenden , Heil. 

Gelet op de wet del. 8 Ju1i 1936 betreHende de jaarl ijb..:he 
betaalde verlofdagen en inzonderheid de artikelen 2, 4 en 5, 
luidende als volgt : 

u Ar t. 2 . De leden rnn het personeel in de bij voorgaand 
artikel bedoelde ondernemingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben, na. één jaar dienst bij denzelfden werkgever, recht 
op een jaarlijksch bet:tald verlof van minstens zes cl agen. 

» De toepassingsm.orl a liteiten betreffencl e de verlofclagen, 
worden hij koninkE.ik hesh1it hepanlrl. 

» Art. 4. De Konin p· mag, op de voorclracht van de in Haad 
verg-aderde Minis ters, Yoor, de beTang-hebbenden cle heslissing· 
verplichtend roaken door de paritaire commissie aanp:enomen 
en waarbij worden voor:1.ien 't l'.Ïj verlofterrni jnen van meer 
dan zes dag en, 't zij een andere vercleeling· van de:1.e, di e 
kraclüens de artikelen 2 en ~ wenl ya,;lg-esteld , of 'l ûj zelf,.; , 
bet verleenen van Yerlofterrn ijnen ond er andere voonYaarden 
cl an deze bepaal<l bij art ikel 2. 

» H ij mag eveneens, op cle voordracht va n de i~ l{aa,l 
Yero·aderde Ministers. cle overeen komsten verphchtend 
rnaken, gesloten in de priritaire comrnissies betreffende de 
toepassin o· van de bepa ling·Gn clezer wet op de productiet::tkkm1 
en aan 1~eeksen van 011<lerneming·e11. weg-es artikel l v:rn 
deze we.t niet onderwnl'pen . 
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» Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen, berekend 
volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen » ; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 .Augustus 1936 tot 
' vaststelling van de toepassingsmodali teiten van bedoelde wet · 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 21 S~ptember 193ü'. 
waarbij de speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde 
wet, voor het jaar 1936, in de kolenindustrie werden bepaald ; 

Gelet op de beraadslagingen van de Nationale Gemeno·de 
0 

Mijncommissie cld. 15 J uli, 16 Juli en 4 .Augustus 1937 en 
inzonderheid op de overeenkomst getroffen inzake nie~we 
toepassingsmodaliteiten voor l:>edoelde industrie, er toe be
stemcl om de vorige te \ ervangen; 

Gelet op het vroeger ui tgebracht achies van den Hoogen 
Raacl voor arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
den schoot van de Nationale Gemengde Mijncommissie, over
eenkomst waarvan de bepalingen de gewone regels van de 
toepassing van de wet del . 8 J uli 193G, betreffende de jaar
lijksche betaalde verlofdagen ; 

Overwegencle da t, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet de voor ·ae belanghebbenden, te <lien einde, door de 
paritaire commissies getroffen beslissingen en die op verschil
lenden punten van het voorgeschreven alO'emeen stelsel 
afwijken, dieneu verplich tend gell'.1aakt; 

0 

Op de voordracht van Onze in Rn.ad vergaderde Ministers; 

Wïj hebben besloten en W ij besluiien: 

Art. 1. Bij afwijking op de algemeene reglementeerinO' 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen worde ]

0
· 

b 1. . . , n ce 
es issmgen mzake, door de Nationale Gemengde M' · . . . IJncom-

m1ssie m haar vergaderingen van 15 Juli 16 Juli 4 A 
tu 1937 ' en ugus-

s getroffen, verplichtencl g·emaakt voor al d b l . 
h bb d a· ' e e ano -e en en, ie tot bedoelde nijverheid behooren. 0 

Art . 2. Onverminderd de toepassinO' van de b 1. t 8 J l . 1 3 b epa mgen der 
we van u 1 9 6, alsmede van het k . kl . 'k . 
dd. il4 Augustus 1936 zoover zij . t . o;m. 1J besluit 
bovenbedoelde besl!ssin~·en zal h t Dlle lll ruischen tegen 

. b ' , e vo 0>end st 1 l . 1 
van toepassing zijn in de nijverheid der o e se .'. speciaa 
betreft het toestaan van jaarlijk h b steenkoolm1Jnen, wat 

se e etaalde verlofdagen : 
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1. Komt in aanmerking tot het bepaleu van het recht op 
Yerlot, de cliensttijcl gedaau gedurende de periode loopeude 
vau den l" J uli van het jaar dit waariu het verlof wordt Yer
leend voorafgaat tot deu 30° Juni Yan het jaar " ·aarin liel 
wordt toegekend. 

2. De werkman die gedurende minstens 6 maaudeu niet 
werd te werk gesteld in <le steenkoolnijverheid heeft geen 
rech t op verlof . 

3. De verlofdagen worden overeenkornstig onderstaande 
tabel bepaald : 

N oodig aantal dagen 
Aantal werkelijken arbeid voor een inschrijvingsduur , 

verlofdagen in de koleumijnen van 
- · · ..... .. . ,~ .. , --._ - ____ .,_.,,,,. .. ~""'~-- ·--

1 jaar. 10 maanden. 8 maanden. 6 maaden. 

6 dagen 264 
5 clagen 260 220 
4 dagen 256 216 176 
3 dagen 252 212 172 132 
2 dagen 248 208 168 128 
1 dag 244 204 164 124 

Men bekomt den inschrijvingsduur bij optelling der ti jcl
vakken liggende t usscben het ingaan in een kolenmijn en bet 
verlaten van deze. Komt in aanmerking in dezen inschrij
vingsduur het ti jdvak ' t zij van •10, ' t zij van 8, 't zij Yan 
6 maancl gedurende ·heLwelke de werkrnan het grootst aantal 
claO'en werkeli jken arbeicl telt. 

0 

4 . Worden, voor heL verwerven vau het recht op betaald 
Yerlof, als dagen van \\'erkelijkeu arbeid beschouwd: 

1 o de afwezigheid wegens kwetsuur of ziekte, die aanlei
dino· o·eeft tot het uitkeeren Vlc\ll weLtelijke of overeengekomen 

0 0 

Yergoedingen ; 
20 gezamenlijke afwezigheid die het s tillegen der voort-

brengst voor gevolg beeft. 
5. Iedere werkman die 264 dagen werkelijken arbeid telt 

gecluremle bet beoogd jaar heef t bij afwijk ing van hetgeen 
bepaalcl wordt bij hoogers taande tahel recht op zes clagen 

verlof . 



1064 ANNALES UES Ml ::-I ES UE llELG IQUE 

6. H et verlof wordt verleend binnen de periode loopende 
van 1 Juli tot 30 September. Bij wijze van uitzondering kan 
het nochtans vanaf 1 Juni toegekend worden. 

7. De voor het verlof uitgekeerde bezoldiging wordt bere
kend op grand van het gedurende de maand Juni gewonnen 
loon en het aantal dagen werkelijken arbeid van den arbeider 
"'edurende de maand. 
0 . 

Zoo het verlof in de maand Juni wordt verleend, wordt ook 
het loon der maand Juni als grondslag genomen. Praktisch 
zal dan als volgt worden gehandeld het bedrag ervan word t 
bij benadering geschat onder voorbehoud van latere her
aanpassing. 

8. Het verlof mag, overeenkomstig artikel 5 van het 
koninklijk besluit dd. 14 Augustus 1936, verdeeld worden. 

9. J ange lied en die tot den mili tairen dienst worden ge
roepen, genieten een verlof van één dag per twee maanden 
<lienst gedurende de in aanmerking· genomen perioùe (zie 1) . 

10. Voor de opnieuw aangeworven werkloozen die . aan 
onderstaande voorwaarden voldoen, geldt hetzelide regiem 
als dit voor de tot de militairen dienst geroepen jauge lieden: 

1° v66r hun werkloosheidperiode, één jaar te hebben ge-
werkt in de kolenmijnindustrie; 

2° in de kolenmijn die hen opnieuw in dienst nam, t ot 
l Juli 1937 te zijn gebleven. 

11. Voor de onder alinea's 9 en 10 vermelde kategorieën 
arbeiders is het minimum aantal dag·en werkelijken arbeid 
twee en veertig per periode van twee maand, om recht te 
hebben op verlof. 

De werklieden dezer kategorieën die ten minste zes 
maanden inschrijving hebben, vallen onder toepassing van 
alinea 3. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg 
wordt belast met de uitvoering van dit besluit , dat zal in 
werking treden op den dag va,n de bekendmaking ervan m 
den Moniteur. 

Gegeven te Santa Cristina, den 7° September 1937. 

(Volgen de handteekellingen van alle de Ministers.) 
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VORMKLEIEN 

Koninklijk besluit dd. 7 septembet· 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijl{sche betaalde verlofdagen. ~ 
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet m 
de vormkleiontginningen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet· op de wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksc~e 
betaalde verlofdagen, en inzonderheid op a.l'tikelen 2, 4 en o. 
luidend als volgt: 

Art. 2. De leden van het personeel in de bij voorgaanù arti
kel bedoelde onclememingen en im·;chting werkzaam, hebhen 
na één jaar dienst bij denzelf<len werkgever, recht op e~n 
jaarlijksch betnald Yerlof van minstens zes dagen. 

De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdagen 
worden bij koninklijk besluit bepaald. 

Art. 4. De Koning mag, op de voordracht van de in Raad 
ver O'aderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslis-

o .. 
sin"'en verplichtencl maken cloor de paritaire comm1ssies aan-
o·e:omen en waarbij worden voorzien, 't zij verloftermijnen 
;an meer dan zes dagen, 't zij een andere verdeelin~ <la~ 
deze die krachtens art. 2 en 3 werd vastgesteld, of t z1J 
zelf; het verleenen van verloftermijnen onder andere Yoor
waarden dan deze bepaald bij art. 2. 

Hij mag eveneens, op de voordracht van de in Rand verga
derde :Ministers, de overeenkomsten verplichtend mak~n, 
gesloten in paritaire commissies, betreffen~e de toepassmg 
van de bepalingen dezer wet op productietakken en a~n 
reeksen van ondernemingen wegens art. 1 aan deze wet met 
onderworpen. 

Art. 5 . Tijdens ckin ganschen duur van het verlof zal de 
bela,no·hebbende zijn g-ewone bezolcliging ontvangen berekenrl 
volge~s de regelen bij koninklijk bsluit te bepalen. 
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Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 Aug ustus 1936, tot 
Yast telling nn de toepassingsmodaliteiten •an bedoelde -wet; 

Gelet op de beshsingen van 17 en 31 Juli 1937 der pari
taire commissie der vormkleiontginningen, en inzonderbeirl 
op de overeenkomst getroffen wat aangaat de toepassing van 
de bepalingen van becloelde wet dd. 8 Juli 1936; 

Gelet op het advies Vl'oeger uitgebracht door den Hoog-en 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst getroffen werd ;
11 

den schoot van de paritaire commissie der vormkleiontgin
ningen, overeenkomst waarvan de bepalingen de gewone 
regels van toepassing van de wet van 8 Juli 1936 wijzigeil, 
alsmede van het koninklijk besluit van 14 Augustus 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen; 

Overwegende dat, overeenkomstig artike] 4 van bedoelde 
wet, cle voor doe belanghebbe11den, te dieu eiude, door de pari
taire commissies getroffen beslissingn en die op verschillende 
punten van het voorgeschreven algemeen stelsel afwijken, 
dienen verplichtend gemaakt; 

Op_ de voordracht van Onze in Raad vergadercle M;nisters, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel 11. Bij afwijking van de algemeeue ren·lementeerino· 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdag:n worden d; 
beslissingen inzake, door de paritaire c01111nissie cl er vorm
kleiontginningen getroffen, ten gevolge van hare vero·a
deringen van 17 en 31 Juli 1_937, verplichtend gemaakt v~or 
al de belanghebbenden, die tot bedoelde onto·inniiJO'eii 

0 0 behooren. 

Art. 2. Onverminderd de toepassing •an rle bepaling·en der 
wet van 8 Juli 1936 alsmede van het koninklijk besluit van 
11 August 1936, zoo,7 er zij niet indruischen tegen boven
becloelde ontginningen wat b:treft ~et toestaan van de jaar
lijksche betaalde verlofdagen m het .Jaar 1937, en rle volgende 
Jaren: 

. Elke werkman die in den loop van het tijdperk van twaalf 
maanrl en clie rl en ::ion .Juni Yoorafg-nai1, in eene onclerneming-

~ 

1 

1 
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11 · k · heeft recht voor ontginning- van Yoru1 ;: e1 wer ·zaam "as, 
op een betaald verlof. . 

D 1 a bet verlof wordt voor elken arbe1der vast-e nuur v n 
n·esteld voln-ens den dieust duur, op een halven clag voor 
:en gansch:n maand aanwezigheid. . · 

Zoo 0 :edurende bedoeld tijdperk van twaalf maanden de 

b 'd b • di'enst was biJ. meerdere werkgevers, zal elke ar e1 er in. c • • • 

1 cl h de bexolclio·ino· betalen van het verlof dut h1J onner eze em · c o . . . . 

h d · h m te verleenen voln·ens den chensttiJd m ge ou en is . e ' o 

zijn ondernemmg · .. 
Het verlof zal won1en verleend in den loop van .het bJdperk 

van 1 Juli tot 1 October. . 
De bezoldiging van elken verlofclag is gelijk aan het gem1d

deld dagelijksch loon dat elken werk~an verdiend heeft 
o·eclurende de drie maauden die het verlof voor~fgaa~u. 
0 

Ht hierboven bepaald stelsel is van toepassm.g :u al ~e 
oudernemino•en voor vormkleiontginning der p:·ov1nc1ën Lu1k 
en N amen, 

0

welk getal werklieclen zij ook bez1gen. 

A ·t 3. Onze Minister van Arbeicl en Sociale "': oorzorg: is 1 
· di b 1 't d t 1 m werkm0 • belast met de uit>oering vau t es. u1 a z~ b 

treden op den dag van de bekendmakmg ervan m het Staats
blad. 

(J-egeven te · S~n ta Cristina, 7 September 1937. 

Van Koningswege : 

(Volgen de bandteeken ingeri van aile de Ministers .) 
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Koninklijk besluit dd. 28 Juli 1937. - Wet van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. ,
Speciale toepassingsmodafüeiten voor het jaar 1937, 
in de ijzerindustrie, 

LEOPOLD III , Koninb()' der Beln·en 
0 , 

Aan allen , tegenwoordigen en toekomenden , H eil. 

Gelet op de :vet dd. 8 Juli 1936, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen en inzonde1·heid de ar tikelen 2 4 en 5 
luidende als volgt : ' ' 

~rtikel 2. De leden van ~et personeel in de bij voorgaand 
arbkel bedoelde ondernemrngen en inricli lingen werkzaarn 
hebben, na één jaar dienst bij denzelfden ''"erko·ever r ech t 
op een jaarlijksch betaald verlof van minste11s ze~ <laden . 

De toepassingsmocl ali teiten betreffend e de verl ofdao·e11. 
,,·orcl en bij koninklijk besluit bepaald. ,... 

Ar t. 4. De Koning mag-, op de voordracl1 t van cle in Yero·a
dercle. Ministers, voor de belanghebhenden, de heslissi11;e11 
Yerphc htend maken <loor de paritaire commi sie nano·enorn en 
en waarbij worden voorzien ' t zij Yerloflermijnen v~n meer 
cla n zes dagen , 't zij een andére verdeeh 11 g- dan t1e;i;e, die 
krachlens de ar t ikeleu 2 Pn 3 wenl va. lg-csteld of. ' t 7.ij zelfs . 
het Yerleenen van verloftermijnen onder anrlere Yoorwaan len 
clan deze bepaald bij ar tikel 2. 

H ij mag eveneens op het YOor<hach t Yan <le in Haarl Yer o·u
rlerde :~.Ii.nisters, <le overeenkomste11 vcrplicl1 ten<l mak: 11, 
g:eslolen m de p~·ita ire com111missies be\.J'effen<le de toepas
srng van de bepalingeu dezer ''"et op prochi clietakken en M ll 

reek. en van ond ernem 'ngen , \Yep;ens artikel il aau cl eze w d 
nie t on cl erworpen. 

Art. 5 . Tijclens den ganschen cluu1· van het verl of zal llP 
helanghebbencle zi jn ~rewone hezolclig·i11 g on tvang-en, berek en d 
vol g·ens de rnge len bij konin k lij k l 1esl u i t t e bepalen . 

• 
f 

i 
.j 
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Gel et op het koninkl ijk beslui t dd. 14 Augustus 193G, tot 
Yaststelling van de toepassiugsmodaliteit en van bedoe:d~ wet ; 

Gelet op de beslissing en van de gemengde comnussie .c~er 
ijzernijverheid en inzonderheid op de overeenkomst getroffen 
wat aaugaat de toepassing· van de bepalingen vau bedoelde 

wet, del. 8 J uli 1936 ; . . 
· Gelet op het vrneger mt gebrach t adnes van den Hooge11 
Raad voor Arbeicl en Sociale Voorzorg ; . . 

Overweo·ende dat er een overeenkomst werd getroffeu m 
den scho~t der gemengde commissie der ijzernijverheitl 
o-·Çei·eenkomst waarvan de bepalingen de gewone regels Yau 
rle toepassing van de wet del. 8 Ju li 1936, wijzigen al~med e 
van het koninkli jk besluit del. 14 Augustus 1936 bet reHende 
de jaarlijksche betaalde verlofclagen ; 

Overwegende dat door deze overeenkomst verbonden zijn 
a l de onclernemingen aa ugesloten bij de << Groupement de.s 
Hauts-F ourneaux et Aciéries Belg es » de « Groupement des 
Usines transformatrices de fer et d'acier » (van Luik), de 
« Groupement 8.es transformateu rs clu fer et de l'ac;er de 
Charleroi » en al cle in cl eze oudernemingen gebezigcle werk
lieden; 

Overweg ende dat, overeenkom. tig ar tikel 4 van becloelde 
wet, de voor de belanghebbenclen , t e cli!en ein<le, door de 
parit aire commissies getroffen beslissingen en die op ver
,.;chillencle punten van het voorg eschreven algemee11 s t·elsel 
ahi•ijken, dienen verpli cht encl gemat\kt; 

Op de voordracht van On ze inRaad verg'arlerde :Ministen;, 

W ij hebben besloteu en vVij besluiten : 

Ar tikel 1. Bij afwijkiu g op de alg emeene regleme11teeriug 
hetreffende de jaai'lijksche bet:ialde verlofclagen, worde11 de 
heslissingen in zake, cloor de Gemengcle Commissie der I.J zer. 
nij,1erheid, in hare vergadering van 5 Mei 1931 getroHeu , 
n rplichtehcl gemaakt voor al de be1anghebbenrlen cl ie 1ot 
il e volgende n ijverh eidsaffl eeling behooren; 

a) hooghoveùs ; 
b ) staalfabrieken , and ere da.n de staalvormgiet eri jen, 

onrler voorbehoud van w::tt ond er cl ) voorzien wordt ; 
c) ijzer- en staalpletterij en; 
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rl) staa,\."armgieterij"e-n, toel>ehoorende aan inricùtiug·ei1 
•)uder boYenstaande rubneKen aangehaalcl; 

Art . 2 . Onverminderd de toPpassing van de bepalingen der 
wet van 8 Juli i 93o, alsmede van het koninklijk besluit del. 
i 4 Augustus i936, zoover zij niet indrnischen tegen boven
bedoelcle beslissingen, zal het volgend s telsel in de ijzer
nijverhe1cl , wat betreft het toes taan van jaarlifkscbe betaaldP 
verlof dagen in het jaar i 937 ; 

De verloftijd zal tusschen den 111 :Mei en den i 11 Octohel' 
begrnpen zijn, behalve ui.tz011derinJ:;en van individueelen 
aarè, door de werkliedel.l aaun'evraa"'cl en anclere uitzo11-

o 0 ' 

deringen spruitende uit moeilijkheden die in de regeli11g van 
de ruiling aangetroffen worden; 

De betaalde verlofdagen zullen verleend kunnen \\'Orden , 
hetzij door slniting n u fabrieken of fa1ri eksaf<l eelingen , 
hetzij door ruiling, deze zijnde, in de mate van het mogelijke, 
g-roepsgewijze ingericht. 

In g eval van sluiting van fabrieken of fabrieksafdeelingen, 
zullen kunnen verplicht worden te werk te bl:ijven, gedurPnde 
de sluitin g·sdagen, de arbeiders belast met het onderhoud , de 
\ierstelling en, het t oezicbt, de brandweer en in 't algemeen, 
al de andere arbeiders wier tegenwoordig·heid noodig is uit 
hooîde van den bijzonderen dienst die zij moeten verzekeren. 
Deze arbeiders zullen hun betaalcl verlof door ruilin()' beko-

o men. 

Het recbt op verlof van elkeu werkman wordt vastgesteld 
met verwijzing naar den datum van i n Augustus 1937 . ' 1- is 
.._ ~eggen volgens den duur zijner aanwezigheid in de fabriek 
lli den loop der twaalf maanden begrepen tusschen den 
l" Augustus 1936 en den 31 Juli 1937 op welken datum ook 
hij zijn verlof in 1936 genoten ùeeft. 

W at de werkl ieden betrert aan wie het verlof verleend 
wordt v66r den in Augustus i 937, wordt de duur der werke
lijke aanwezigheicl v-erlengcl met den termiJn die overblijft 
vanaf het begin van het verlof tot clen 3i J uli i 937. 

Voor d.e werklieden die op l 0 Augustus 1937, rninder dan 
een jaar aanwezig-heid tellen, hetzij omdat z!j na den 
in Augustus 193~ in den dienst rl er fabriek t raden, hetzi.i 

1 

,_ 
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omdal ûj deze, in 1937, Yoor 1len 31Juli193'1 >erl a.ten heubeu, 
wordt bet recht Op bet aaJd verloi O>ereenkomshg· Yo]g·enc\e 
ta bel bepaald : 

1Juur va n de aanwezigbeid Duur van het 
betaald verlof 

van 10 maanden en een dag tot il2 rua.anden 6 dagen 

van 8 maanden en eeu dag tot 10 maanden 5 dagen 

van 6 maanden en een dag tot 8 maanden 4 dagen 

van 3 maanden en een dag t ot 6 maa,nden 3 dagen 

In geen geval mag· de g·ezamenlijke duur van het betaald 
vedof zes dagen te boven gaan . Zoo een werkman, achtereen
volgens, tusschen den l " Januari 1937 en den 31 Juli 1937, 
in <lienst vau twee fabrieken zal geweest zijn, zal de tweede 
fabriek hem hoogstens het aanvullend verlof verleenen , 
noodig om den gezamenlijken duur van het verlof op zes 
dageu te breugen. 

De afwezigheicl wegens ziekte of ongevn.l , de door ùen 
werkgever toegela.t en afo·ezig·heid en de niet Yooraf toegelaten 
afwezigheid , clie nochtans gerech tvaardigcl is cloor overmacht 
of door een aa,n den "·il van den werknrnn vreemde oorzaak , 
worde11 a is werklijke werkdagen aangeteld. 

In geval van langdurige afwezigheicl " -egeus ziekte, 
ongf(lval , of militaire plich t, die de verbreking van de arbeids
overeenkomst voor gevolg kan. hebùen, wanneer de afwezig
heid, achtereenvolgens twee rnaanden zal te boven g aan, 
zal zij tot een verminder !ng van het getal verlofdagen aan
lei<ling geven, overeenkomstig de voo_rgaande tabel. 

Voor de berekening der vergoeding zal het totaal g emid
~eld dagelijksch loon der clrie maanden, die het begin van het 
verlof voorafgaan, in aanmerkiug komen. De fab rieken cr e 
de loone11 alle Yeer tieu dagen be l alen zullen de vergoeding 
berekenen op g rond van het totaal gemiddeld dagelijksch 
loon der zes laatste betal iu g-e11 die het begin vau het verlof 
voorafgaa11. 

Om de verg·oeding voor het verlof der werkliedeu i P 
bepalen, die gedurencle de drie maanden of de zes perio<l e11 
van veerti e'n dagen af we11i g 7.0LHlen ge weest zijn, zal hel 
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· gemiddeld loon der werklieden van h t . 
k . k unne ca e0 ·one ut anu-mer mg omen. 0 

De vergoeding zal op ] b worden. ce gewone etaaldagen uitgekeerù 

Art . 3. Onze Minis ter van Arb ·d . 
belast met d "t . ei en Sociale Voorzorn· is e u1 voerm()' van d"t b 1 . d o 
treden op den da d b k 1 _es uit at zal in werking 

g er e endmaking daa,rvan in den :Moniteur. 

Gegeven te Brussel, den 28 J uli 1937. 

LEOPOLD . 

(Volgen de handteekenin()'en van al d M" . 
o e m1sters.) 

-
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Koninklijk besluit van 28 Juli 1937. - Wet van 8 Juli 1936 
betreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten voor het jaar 1937, in 
de industrie der groeven van blauwe steèn en van te 
houwen kalksteen der provinciën Luik en Namen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet vn.n 8 J uli 1936, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofclagen en inzonderheid op artikelen 2, 4 en 5, 
luidend als volgt: 

« Art. 2. De leden van het personeel, in de bij vo"orgaand 
art.ikel bedoeltle ouclerneruingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben na één jQar dienst. bij den zelfden werkgever, recht 
op een jaarlijksch betaalcl verlof van minstens zes àagen . 

» 'De toepassingsmodaliteiten betreffende de verlofdagen . 
worden bij koninklijk besluiit bepaald. 

» ÀJ.·t. 4. De Koning mag, op de voordra.cht van de in raad 
vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslissin
gen verplichtencl mn.ken door de paritaire comm,issies aan
genomen en waarbij worden voorzien 't zij verloftermijnen 
van meer dan zes dagen, 't zij een andere verdeeling da.n deze, 
die krachtens artikels 2 en 3 werd vastgesteld of 't zij het 
verleenen van verloftermijnen onder andere voorwaarden 
dan deze bepaald bij artikel 2. 

» Hij mag eveneens, op de voordracht van· de in raa,d verga
derde Ministers, de overeenkomsten verplichtend maken, 
gesloten, in de paritaire commissies, betreffende de toepassing 
van de bepalingen dezer wet op productie-takken en aan 
reeksen van onderneminge weges artikel 1 aan deze wet niet 
onderwor.pen. 

» Art. 5. Tijdens den ganschen duur van het verlof zal de 
belanghebbende zijn gewone bezoldiging ontvangen berekend 
volgens de regelen bij koninklijk besluit te bepalen ll; 

Gelet op het koninklijk besluit dd. 14 ÂÙ.gustus 1936, tot 
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vaststelling van de toe . 
wet; passmgsmo<laliteiien va u bedoelde 

Gelet op de beslissin"' 
C . . oen van de G . t li "k omm1ss1e der "'roeven bl e\\ es e J ·e gemengde 
k 11 o van auwe st 

a csteen der provinci ·· 1 .k een en van te h ou weu 
. en lll - en N ld 
mzonderheid op de overe 1_ amen, c . 3 Juni 1937, en 
toepassino· van de b lien ~omst g etro.ffen wat aano·aat ùê 
19 

o epa n "'en v b d L o L 

36 ; 0 an e oelde wet, del. 8 Juli 

Gelet op het advies v . 
Raad van Arbe1"d en S r?elger· u1tgebrach t ù J H oc a V oor en - ooo·en 1 e oorzor o· . 0 

Overwebo·ende dat 0 
' . er een ov . k 

den schoot van Gewest i· _ke1 een ·om.st werd getroffen in 
o· . b e lJ e 11·em d 010e~e~ van lauwe steen ° eng· e Com missie der 
~rovmc1ën Luik en Namen en van te houwen kalksleen der 
hngen de gewone re"'els ' overeenkon1st waar vau de b er)a-
dd 8 J i· 19 · · 0 vau de t · . u l 36 w1Jzi"'en 1 oepassmo· Yan d t 
dd 14 A "' ' a smede v h o e we 

· . .' u gustus 1936 betreff d an ~ t kouinklijk besluii 
verlofdagen ; en e de Ja:wlijksche b etaalde 

Û• erwegende dat ov , ereeukom f 
wei, <le voor de belano·hebb d 5 ig· artikel 4 vau 0 1 ld 
taire comru issies n·et;off enb en, te dieu ein <le ]L e] c oe _e 
., 1 0 eu esr . ' ( 001' ( e pan-

0 ll( e punten van het issmgen eu d · . 
L 1 · vooro·esch . le op verscb1l-
ce11 , c teneu verplich t d "' 1 even al"'em . . . , . l en gemaakt . b een stelsel a fw1J-

v JJ < e voonl rach t va 0 . ' 
n nze ln ll d 

aa vero·a 1 ·d w · · h 0 l e1 e Minis ter .-; , 
lJ ebben beslot en en Wï b . 

Artikel 1. BiJ. af,yi·J·k· J esltnten: 
. l!J o· YU J 

be l reifelllle de jaarlïk "' n ce algemeen 
. · . · k J sche verl fcl e reglementeeriiw 

:srngen 1n za e door· d G o agen ] ,,.. • e e' t i· ' worc e ] b i · 
0 -roeven va11 b l· . oves e 1jke ,,.0 n te es is-
.., au" e steen "' men O'cle C . . d 
provinciën Luik N en vau te h b ommrns·e er 
rn:n u·etroffen T~ll. 11· auieu, in baar V ~~ 'ci"en_ kalksteen der 

,.., '·eip icht l e1ga e l'J o· . 
beude11, ll ie tot bedo lcl enc ge1naak t vo no van 8 Jum 

e e groeven b b oi· a l de bela ur .. h eh-
A rt . 2. Onvermincl · l ] e ooreu. o 
L 

ei c ce to · 
we rnn 8 .T uh J 936 epass1n n· van 1 
dd. 14 Augustus . 1193 al~mede van b het L~ e ~ep~l_iu gen der 
bovenbecloelde besl' . 6• zoover ziJ. 111· 1 

. . on.nkhJk besluit, 
lSSlU n•e · e lll ] · ' ] 

van toepassing zijn in d n, . zal bet vo]o·e cl U1sc ien tege11 
e vermelcl e o·ro ~ nd si elsel speciaal 

" eveu , wat betre!t bel 

... 
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t oestaan van jaarlijksche betaalde Yerlofdagen m het jaar 
1937 : 

Elke werkmuu die, in den loop van het tijdperk van 
1 Augustus 1936 to t 31 J111L 1937 in eene der voornoemde 
groeven werkza::nn was, heef t r echt op een betaald verlof. 

De duur van dit verlof wordt v astgesteld volgens den 
dienstduur, te weten één du.g voor twee maanden dienst . 

Zoo in den loop van bedoeld tijdperk, de arbeider in den 
dienst vau meerd ere werkgevers zal geweest zijn, zal elk 
dezer hem de bezoldiging b etalen der verlofdagen die hij, 
volgens den diensttijd, _verplicht is te verleenen. 

De betaalde verlofd agen zullen gedlll'ende de week van 
16 tot 21 Augustus 1937 verl eend worden. 

De b ezoldiging van elken ve.rlofdag is g elijk: 

A. Voor de arbeiders die op dagloon werken aan acht maal 
h et uurloon; 

B. Voor de stuk\Terkers, aan u.ch t maal het geroiddeld loon, 
berekencl met het g·ezamenli jk bedrag der g edurende de drie 
maanden die bet Yerlof voorafgaan \ercliencle loonen t e deelen 
door het getal werkelijke arbeidsuren van elken werkman , 
geclurencle cleze ch ie roaanden , behalv bijzondre overeenkomst 
getroffen tusschen pa.rtijen, wat betref t de steenhouwers der 
Naamlooze Maatschappij van Merbes-Sprimont, te Sprimont . 

Voor de werklieden der groeven in clewel}Œ de gewone 
arbeidsduur geen acht een veert ig uren per week bereikt, 
wordt de bezoldig ing der ved ofdagen ovreenkomstig de voor
schriften van artikel 6 van het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1936 berek end . 

Art. 3. Onze lfinister van Arbeicl en Sociale Voorzorg is 
belast met de u it\oering van dit besluit , clat zal in " erkin g 
treden op den dag van de b ekenclmaking er van in h et S taats-

blad . 

Gegeven te Brusse l, den 28" Juli 1937. 

(Volgen de b;rnclteek en iug·en van al de Minist er s .) 
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Koninklijk besluit van 25 Augustus 1937 W t . 
. . - e van 8 Juh 

1936 betreffende de jaarlijksche betaald 1 fd 
S - 1 t - e ver o agen. _ 

pec1a e oepassmgsmodaliteiten van b d Id 
h t · 193 - e oe e wet, voor 
e Jaar 7, m de groeven van bl 

t k _ auwen steen der 
oms re en van Ecaussines Marche F 1 

' ' e uy en Arquennes. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen , 
Aan alleu tegen woordig·en en , k d . . 

"oe omen en, E.eil. 
Gelet op de wet van 8 J uli 11936 b 

betaalde verlofdagen , en inzond ·h ~~reffend~ Ùe j aad !jksche 
luidencl als volgt: · er el( op art1kelen2, 4 e11 .), 

Art. 2. De leden van het personeel . . . 
artikel bedoelde onderneminœe . _l.U de brJ voorgaarnl 
h bb , , . . 0 n en mn chtü1n·en ·k e en na een Jaar diens t bi. d b we1 ·zaarn , 

. l' .k J enzelfden werl-n· 1 t op een Jaar lJ ·sch betaald verlof . ' bever, rec 1 
. van m1nstens zes ]a,,. 

n D e toepassrngsmodal!teiten b t. ff , <<ben. 
wol'Clen bij koninklijk besluit bepa:l~~ ende de verlo~dagen 

Art. 4. De Konino· man· op d 
1 l ~ . o o ' e voorclracbt, l 

vergac en~ 1\'hnisters, voor de belano·h va u le in Una <l 
gen verphch tend maken · door d b .. eh?enden de beslissin
genomen en waarbiJ' worden v e ~a11tarre commissies aan-

oorz1en ' t · · van meer dan zes dagen 't · · ZlJ verloftermijnen 
di ,__ ' ZIJ een ander d 

e li.i:achtens artikelen 2 en 3 werd e ver eeling van deze, 
he t verleenen van verlofterm. . vastgestelcl of ' t zij zelfs 
l, d b ld . . IJnen onder a d , oan eze epaa b1J artikel 2. n e1e voorwaarden 

>J Rij mag eveneens op d 
ver gaderde Minis ters ' d e voordracht van de iu Raud 

k l . ' e overeenk t 
rua eu,. ges oten m ·de paritaire ?m_s en ve1·plich tend 
toepassmg van de bepaling· d cornm1ss1es, betreffencle de 

en ezer w t 
en aan reeksen van onderu . · e op procluctietakken 
d t . emingen . 

eze we met onderworpen. weg ens artikel l aan 

i> Art . 5 . Tijdens den gan h 
de belan ghebbenden ziJ'n se en duur van het verlof zal 

gewone b ld 
ezo igin R on tvan g-eu 

-
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berekend Yolg ens de regelen bij koninklijk besluit te 
bepalen »; 

Gelet op het koninklijk besluit del. 14 Augustus 1936, tot 
vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van becloelde wet ; 

Gelet op de beslissingen van de P aritaire Commissie der 
g roeven van blauwe steen van Ecauss,ines, Marche, Feluy en 
Arquennes, en inzonclerheid op cle overeekomst getroffen op 
20 Juli 1937 wat aangaat de toepassing van de bepalingen van 
bedoelde wet dd. 8 JuE 1936; 

Gelet op het advies vroeger ui tgebracht door den Hoogen 
Raad van arbeid en sociale voorzorg; 

Overwegende dat er een overeenkomst werd getroffen in 
<len schoot van de P aritaire Commissie der groeven van 
blauwe steen van Ecaussines, Marche, Feluy en Arquennes, 
overeenkomst waarvan de bepaling·en der gewone regels vau 
toepassing van de wet van 8 Juli 1936 wijzigen, alsmede van 
het koninklijk besluit dd. il4 Augustu s 1936 betreffende de 
jaarlijksche betaalde verlof dagen ; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 4 van bedoelde 
wet , de voor de belaughebbenden te dieu eiÙde, door de pari
taire commi.ssies getroffen besli1ssingen en die op verschillende 
punten van het voorg·eschreven algemeen stelsel afwijken, 
<lienen verpl ichtend gernaakt ; 

Op de voordracht van Onze in Raad vergaderde Mü1isters, 

Wij hebben beslot~n en Wij besluiten : 

Artikel 1. Bij afwijking- op de algemeene reglementeering 
ùetreffende de jaarlijksche betaalde verlofdagen, worden de 
beslissing en in zake, op 20 Juli 1937, getroffen ten gevolge 
der beraadslagingen van de Paritaire Commissie der groeven 
van blauwe steen Yan Ecaussines, ' Marche, Feluy en 
Arquennes, verplichtend gemaakt voor al de belangheb
benclen, die tot bedoelde steengroeven behooren; 

Art. 2. Onverminderd de toepassing van cle bepalingeu der 
wet van 8 Juli 1936, alsmede va,n het koninklijk besluit van 
14 Augustus 1936, zoover zij niet indruischen teg en boven
bedoelde beslissingen, zal het volgend stelsel speciaal van 
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toep~ssin~. ziju in b~doelde groeven, \YUt betreft het toestaau 
Yan, .1aarhJksche bet~alde verlofclagen in het jaar 1937; 

Elke werkman, che op 31 JuE 1937, seùert ininstens vier 
maanden werkzaam is, in cl ezelfcle groeve, heeft rech t op een 
betaald verlof. 

Dit verlof loopt over twee chie vie1· , , 1·J·f 0 .c: ., cl d . ' - • , L ,,es age11 , zoo 
. e werk~emer, che op 31 Juli 1937 op cle groeve gebezigd is, 
m den d1enst van dezelfcle oToeve op di'en ] , ] J . . . o , c a~um gel uren e 
mmstens vier, zes, acht t!en of twaa)f lU"a 1 l bl . . ' , .. ne en za. ge eveu 
ZlJU. . 

Het verlof worclt op de volgende data verleend. 
Aan de werklierTen der O', F · v· 'f d 0

1oeven van • eluy en Arquennes : 
lJ ag-en op 3, 4, 5, 6 en 7 Augustus 19'37; 

Een dag- op 30 Augustus· 1937. 
Aan de werklieden de œ , ' • E . 
E d 

r "'Ioeven van 'caussmes en :àfarche: 
en ag- op 26 J u]i 1937 · 

Vijf daO'en op 24 25 26 ' 27 0 
' ' • en 28 Au..,.ustus 1937 

De bezolcliging van elken verlofda"'o is . i· "k . 
..,.ezam l .. l- 1 . o ge lJ aan he t 
o en IJ' oon, vercl1end geclurende het t" ·a ·k ; 
weken clat op 3 M:ei 1937 beCl'· ..,. lJ pe1 van t en 
werkclao·en van elken arb 'd ":'mt], ,., edeeld door het g·etal 

'"' : e1 er m c en loop van rlit tijdperk. 

Art. 3. Onze Minister van Arbeicl . 
tr eden op clen dao· van de b 1_ 

1 
. en Sociale V oorzorg is 

· '"' e 'enc ma km . . · l 
treden op den daCl' van de b 1-

1 
• . g eivan rn iet Staats-

blad . "' e 'enc mamg- ervan m het Staats-

Gegewn te Brussel den 25n A 
' · ug-ustus .1937. 

LEOPOLD. 

(Volg·e11 <l e han1l teeken i11Cl' . 
,_,en van al cl M" . e m1s ters. ) 

, 
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Koninklijk besluit van 7 September 1937. - Wet van 8 Juli 
1936 betreffende de jaarlijksche lbetaalde verlofdagen. -
Speciale toepassingsmodaliteiten van bedoelde wet, voor 
het jaar 1937, in. de marmergroeven en marmerzagerijen. 

LEOPO'LD III, Koning der Belgen , 

Aan allen , tegenwoordigeu eu toekomemlen, Heil. 

Gelet op de wet van 8 Juli 1936 betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen, en inzonderheid op art.ikelen 2 4 en & 

' ' luidend als volgt: 

« Art. 2. De leden van het persoueel in de bij voorgaand 
ar tikel becloelde ond ernemingen en inrichtingen werkzaam, 
hebben na één jaar dienst bij denzelfden werkgever , recht op 
een jaarlijksch betaald verlof van minstens zes dagen . 

» De toepass!ngsmodali teiten betreffende de verlofda'gen 
worclen bij koninkli jk besluit bepaald. 

» Art . 4. De Koniug mag, op de voordracht van cle in Raad 
vergaderde Ministers, voor de belanghebbenden de beslis
singen verplichtend maken door de paritaire commissies aan
genomen en waarbij worden voorzien, ' t zij verloftermijnen 
van meer dan zes dag-en, ' t ziJ' een audere verdeelin{)' van deze 

0 ' 

die krachtens artikelen 2 en 3 werd vastgestelcl , of 't zij zelfs 
het verleenen van verlofterm.ijnen onder andere voorwaarden 
dan deze bepaald bij artikel 2. 

» H ij mag eveneens, op de voordrach t van de in Raa<l 
vergaderde Ministers, de overeenkomsten verplichtend 
maken, gesloten in de paritaire commissies betretfende de 
toepassing van de bepalingen dezer wet op productietakken 
en aan reeksen van onderneming·en wegens artikel 1 aan deze 
wet niet onderworpen. 

» Art. 5. T ijdes den ganschen duur vf\n het verlof zal 
de belanghebbende û jn gewone bezoldiging ontvangen, 
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berekend volgens de regelen biJ. 1· ·nk1· .k 
bepalen 11; ~om lJ · besluit te 

Gelet op het koninklijk b 1 . bepaling van de al o-em es uit v~n 14 A.ugus tus 1936 tot 
doelde wet. 0 eene toepassmgsmodaliteiten van be-, 

Gelet op de beraà.dslagi 
Commissie der manu ngen van de Nationale Paritaire 

' ergroeven d 1\T • 
Commissie der ma,..,.... 

1
,, . . en van e l.' at10nale Paritaire 

........... e zao·enJen . . 
getroff en akkoord b t . ff 0 

' en mzonderheid op het 
h .f e I e ende de t . 

se l'l ten van vermeld t dd oepassmg van de voor-
e we · 8 J uli 1936 · 

Gelet op het vroeger uitO' b , 
Raad van arbeid e . 1 oe rachte advies van den Hoogen 

n socra, e voorzor . 
Overwegende dat ten gevol O' g' . 

dd. 6 Februari 1937 d oe van de beraadslag·mo·en 
d van e Nati 1 P . . .o . 

er marmer.,.roéven ona e aritall'e Comm1ss1e 
d o en van de N ati 1 P . . er marmerzan·erij ona e ar1ta1re Commissie 
waarbij de no:·malen . eenl overeen.komst werd gesloten, 
dd 8 e reo-e en van t . · JuE 1936 1 k oepassmg van de wet 
-14 Augustus 193é ~ s~o ff vadn het. koninklijk besluit van 
lofdagen worden g' ~ .r~ den e de Jaarlijksche betaalde ver-

. eW1Jz1g · 
Overwegende <lat er a~nleidin . 

aangaande door de p.ar·t . g toe bestaat de <lien-. a. 1 ane comm. . 
smgen, ie op verschillend · 1881es getroffen beslis-
algemeene regeling· aï . 'k e punten van de uitO'evaardin·de 
l' h WlJ en VO ' d b o o 

Pic tend te maken overe k' ~1 e elanghebbenden ver-
sprake; en omstig artikl 4 der wet waarvan 

Op de voordracht van 0 . 
nze In Raad vergaclerde M:ini. ters, 

Wij hebben besloten w·. 
en lJ b l •t 

Artikel 1. Bij afwï . es u1 en: 
betreffende a . . ~king van de alg 
d d 

e JaarliJksche b t 
1 

emeene reglementeerino· 
oor e N af 1 e aa de V 1 ca 0 

d 
loua e Paritair C . er OJ. agen worden de 

en oor de N t' e omm1ss · cl ' za . . . a ionale Parit.,.; le er marmern-roeven 
geriJen m de .... re Com . . o 

b i· . vergadering ' m1ss1e der marmer-
es issin g-en ver l' h van 6 Feb . 

benden d. t P ic tend gemaakt ruar1 1937 getroffen 
le ot bedoeld beclrijf beh voor al de belangheb-

Art. 2 . Onverminderd cl ooren. . 
de wet dd. 8 Ju]i e toepassi11 v 

1936, alsook v g an de bepalingen van 
an het koninklijk beslnit 
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tld. 14 .A.ugustus 1936, waarvan bij bovenbedoelde beslis
siugen niet wordt afgeweken, zal het volgend stelsel van 
loepassing zijn in bedoelde ondernemingen, wat betreft het 

.toestaan der jaarlijksche betaalde verlofdagen in het jaar 
1937·: 

Elke werkman die in den loop van het jaar begrepen tus
schen den 1° .A.ugustus 11936 en 31 J uli 1937, in de marmer
nijverheid werkzaam was, heef t recht op een betaa]d verlof . 
· De .duur van het verlof wordt door elken arbeîder -vast

p:esteld, volgens den dienstduur, op een dag voor twee maan
den aanwezigheîd. 

Zoo· in den loop van bedoeld jaar de arbeider in dienst 
'vas bij meerdere werkgevers, zal elke onder deze hem de 
bezoldiging betalen van het verlof dat h ij gehouden îs hem 
te verleenen volgens den diensttîjd in zijn onderneming. 

Het verlof zal verleend worden in de loop van het tijdperk 
van 16 tot 22 .A.ugustus 1937. 

De bezoldiging van elken verlofdag is gelijk a.an : 

A.. Voor de arbeiders die op dagloon werken, aan acht 
rnaal het uurloon; 

B. Voor de stukwerkers, aan het gemiddel dagloon 
uerekencl met het gezamenlijk bedrag der gechuende de drie 
rnaanden die het verlof vooraigaan verdiende loonen te deelen 
cloor. het aantal werkdagen die elk arbeider gedurende dit 
tijdperk heeft verricht. 

Art. 3. Onze Minister van A.rbeîd en Sociale Voorzorg 
is belast met de ·uitvoering van dit besluit, <lat zal in werking 
h'eden op den dag der bekendmakiug daarvan in het Staats
hl1;1d. 

Gegeven te Santa Cristina, den Ï " September 1937. 

(Volgeri de handteekeningen van al de Ministers.) 
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U ittreksels uit de minister· 1 . d t . iee e omlerr1chtingen betreff ende 
e oepassing van de wet van 8 Juli ·t936 aangaande 

de betaalde jaarlijksche verlofdagen. 

1~ ) Heeft het gezin van den we··l . . 
d in"'en Cd l b t {ffian i echt· op !.!;ezmsver 11·oc-

b ,JJ ens ce etaalde verlof<lagen ? ' ,.. 

H et antwoord is bevest igend. 

2°) I s de werkgever er toe "·ehou<lc . 
goedingen de overeenkomsti~ s u m de kas ,-oor gezinsver-

• . o ommen te stort PJ i · 1 
termijn betrekkino· hebben t' ·a, d · 

1
· c 1e op (en 

cl 
o ' IJ cns en welkcn d 1 

met e betaalde Yetfofdao-en wordt b . . e wer ' man 
0 • , cgunst1gd ~ 

Het a!·1twoord is bevestigcnd . 

3") Moet ecn periode n.111 werkstalùnn· al . 
de worden aanffezicn d ie t"tl""' 'ol 1 o s een n eut m ie Jl\! l'lO· 

0 ' '" "'" ge iecft <l ] 
w rleenen van de verlofda..,·en l . . . en t atum n in het 

. o c \ e1sehrnvc11 t .. 
n 11mte. dewclkc met d ie van cl . ,1_ • · me l'C ll t1Jt1-

H 
' e \\ Cl ,stakmo- 0 ". 1 et ant woord is bevest igcn<l. o ' cr een '01 nst ·? 

40) Moe~ een periode van voortd ur . . 
onderbrekrng- van t · werl· d ende \H' .. l'ldooshe1c1 ah cen 

al
. . ' wor en aano-e . . 
mea 2 van ar t ikel 1 , .. 111 1 L 1 . 5 zien, m den zin \ " tn 

, ie~ rnnmkl" ·1· b . ' 
t us 1936, mi ts in <len loop ,.-

1
J' eslu1 t van 1-:1: Au".-1.lS· 

· ' .tll ve1·1~ el<l · , 
in den diest van een awl '" " c per 1ode de wei·kman 

J ·a 1 · ei _n werko- . 
<:Il' Je1 ieeft verricht ~ .,e, ci· g"f'~·n hczoldiµ:llcn 

H et antwoord is bevest igend . 

50 1\lloeten de dao·en va1 . 1 
in verhoudino· tot 1"'?. 3 l we1· d ooshcid nm·eo·'·ld . 1 · o , "" enz 0 

"'"' nm0 es au·cn 
worden samengeteld en 'b<·s·:l·1, pc~·lwcek of Pel' veert ic~ da~en 
werk t J · ~ Oll\H al' d " ' engevo ge waan an <1e ] , 8 on cthrekino· va11 het 
"'CU \V J t . .I ( ll lll· va11 d 1 ~ 
t"> or vermmclerd. e Jetaal clc ved ofùn-

H et a ntwoord is bevestigend . 

60 Wanneer het hervallen v 
voora-fo-eo- · an het wer l 

b .,aan is van het sluiten . . . {, na ec11 wer kstakin•». 
van een . b 

m euw arbcidsc.ont rnct . 
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\ronl t clan het r echt o}'> de betanlde Yerlofc.lagrn Yet'\YOr vcn , 
ccn jaar na het hernemen Yan den arheid zondel· <la t e1· met 
<le periode in den dicnst van tlcnzclflic11 werkgeYcr Yo6r clc 
w erkstaking doorgebracht, r ekcning dien clc gehonden 1 

Oaar de " ·erkstalcing, geli jk znlks in het ::ntwoor<l op de 
Haag 3 wordt ver meld, een neutrale per ioclc is, moet het nieuw 
nl'beidscontratct wegens de wcrkstaking gcslotcn wegens c.le 
" ·erkstaki11 g gesloten ten gevolge hebbcm dat er me t de ùicnsten 
,·ôûr cle \rcrkstaking bewezcn ten opzic.htc Yan het Yerkr ij gcu 
rnn hct 1·c·eh t op de betaal<lc verloofdagen relrnning wordt ge-

houden. 
7°) Tot welke procedui ·c moct dll werlq~e,·e1· zijn toed ncht 

nemen, om het recht te latcn gelden da t hem bij a r tikel 7 Y;ll\ 
J1et koninklij k besluit van 14 A ng nstus 1936 'n n·dt toegckcnd, 

in het geval : 

a) cla t cl<' hezold ig·ing va n de Yerl ofda gen rrccls was uitbetaalcl 
op hr t oogen blik dat d e fc itcu beke11cl zijn, ten gcYolgr waarvan 

de bezoldiging- niet d iende verleend ; 
b ) dat vermelde feiten zouden gekend zijn ,-oordat de hezol

cl ig ing was uitbetaald . 
Indien de bczoldiging in verba nd met de belaalùc verl oi'<la

g-cn l'eeds was beta.ald, die11 t cle wc1·kgever , in voorkomend o·c
rnl, ùe t0rugbetaling va n de ver !4ocd ing iu ve r1Ja11Cl niet. d e 
,·erlofdagen Y66r de burgerlijke terhtbm1k te w rgen . 

I n dien de bezolcligin g ni et was betaalcl al vor ens c!e werkgever 
\'Crneemt dat de met verlof zijndc arbl' idcr Yoo1· een andcren 
werkgever heeft gewerkt mag: bèdoclde wcrkge,·c1· ùe hczolJi
ging voor de betaalde ve d ofdagen weigc!'cn te betalen . Indien 
de werkmân hem dazvaardt zal er over ecnkomstig ar~. ï van 
ltet koninklijk beslui t van 14 Augustu.-; 1936 op zijn aanspraak 

n iet worden ingegaan . 
8°) D e ergenamen van den OYerleden werkman kumicn op 

rie bezolcligin g bctreffen<1e de bet:inlde ,·e1fofüagen , waarop de 
overl edene 1·eeht had, gern aanspr aak ma kcn. Inderdaad worclt 
c1eze l:>ezoldiging slechts voor <le verlof.clngen ver leencl , ingeval 
de werkman v66r beboekl ver lof stcrft kan dezc vcreischte 

niet wor cle11 vervuld. 
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9°) De werklicclen aan 011afn· b . ]· 1 . 
b 

. . . · .,e 10 " ' 11 wer ;:en te werk o·cst eld 
ar c1den ook alt1Jd or> de 'tt 1· .1 . '"' · . . wc e 1J ;:c ·1 ccstdagcn H et zou cJ icn · 
volgedns ,_1,iet lcllog1seh zijn te verbicden ve~·m clrJc fc~st<l·• n·cn 
van e uetaa e ,·erlofdfl · f .. "''"' . ' gel! a · te trekken. Dit 1·erbod indcr. 
daad , wcrd slechts ui tgevnrdiO'd t 1 . 
di a '' c en Jate Yan <k a1·hc1dcrs 

e r ee s vroe..,.er of de . t t J · .1 • · 
"' \H' e 1.1 <e feestJagcn ni el "orkten 

10°) De wettelijke feestclacren w .1 . . . · 
vastgesteld en mo"'en ne· t c 'l o1cen b1J de spcrin lr. irct tcn 

o 1 WOIC Cil VCl"1·arcl t ' 1 
geregelde werkloosheicl bi. 1 t ' " me oc t agl'11 ,.a n 

11
0) K . . a· ' J le werkplaatsrcglemcnt \'OOL'ZÎCll 

l'lJgs ienst. · 

De tijd nrn den kri jo·sclirnst en cl . 
terug oucle1· de wapens. "',1·e1·,1 czc ~vaarop <le: werkman 

' ü O'Cl'OCpPn d · 
periode, ti jdens clcwelkc l·et a'"'1·b · 1 . ' ient e:-l'Clcr ais ccn. 

· · e1c scontr t · ù 
te worclcn beschomrd. De h iJ. ()'« 1. . ac 1s on e1·brokc11, 

' o"t ICllSt cl ient VO • ] ] . 
van de betaalde Yerlofdao·en niet . . . 01 let :crckcncn 
h ' . 0 111 clanmerlnno· O' 

lJ rnag ook gccn aanleirtil u•· o·evon l t J ':' oCllGmen, lll <lil l' 

werlauan van een Ycrlof te be~ . o ict fc 1t, n;1mclijk, den 
J 

. . oo1 en waarop 1 . . . ·I 
Jen gehad, mchen hij niet vnclct <.' • 11.1 i cc li zou heb-
d •a· . •C WUpen&- \\ as o·e. 

001 1ent Ycrstaan dat de tiJ. d · 1 . · ~ ·1 or-pc·n. Uan J'. 
· 111 '<'Il cl1cnst · J mmg voor het vatstellcn ,.311 hct 

1 
'nn <. <' on(1crn<'-

d · ' < l'cc lt op de bct l<l 
agen m aanmcl'kino· client le 1. aa C' w1fof-

d l 
. . . o , ,omen cvcna ls ·1 l ' 

en 'r1Jgsd1 cnst Yolbracht · t c < JCHst·i:-n 11a 
Uit deze oplossing d oeit.voc>l't ,1. t .1 

b h 
. q1 1 ( nat ll ·r .. ,. 

voor e oud van de hoog-ste 0 • dl· . Ul 1,J' slrC'11 ts ond<'L' 
1 "' ,,,oe \eurm•~ ,.. l 
rnn vaststellen (lat een aan,,·estel 1, ."' an ce rechtsmac•itt 
dl.enst te d 6 "' ce, the a 1 vo1·<"1 · · · l · · oen maand d i~llst tela , s z1J11 \l' I Jµ'~-

<len voor , l · e, enkcl noo· 6 cl re œnmg van denzelf l "' an t•1·c maa11-
. · b c en we1·l·o·e op z1Jn et aalde verlof<lagen , ' 0 ver muet W<'l'kt·n nm 

I 
aanspl'aak t . . 

n zu.lke omsta11cligheclen be .
1 

e mogen makcn. 
d ,_ . ' n l { evencen . 

e wer"''.lUan, . smcls verscheiclen . . . s van meell ing <tla t 
werkzaam en die, om zij n kr ' "• eù ' Ja tcn 111 een o11dei·1wm i11 u· 
. • . . . . l ,J .,~ IC! ll :;t t d .~ 
Ja,u z1Jn wer k hceft moete1t ond l <' oen g-ed 111·c1Hk l'en 
zclfden \':t•rkecrever ziJ·n ... . el' J1·ekc11 , 1 han:s cln1 hii h. . l 

'.P ak 
"' , •- 111 •11;i !•} hczi· 1 ·a ·• IJ <en· 

ra ma.g maken op d b · · ~ 1c1 hcc r1 het·,·n t . . . . . a· e etaakle l . < ' .1.rns-
Zl Jll lellSlen, die aan Ùcn . . V<;J· Ojdage11 o·cqClll -1 gT1Jg ·cl ient vooraf. . ' "' ~ u op 

gmgcn . 

- ,., 
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Algemeene Directie van het Mijnwezen 

Nationale gemengde Mijncommissie 

KOSTELOOZE UITDEELINC VAN STEENKOLEN 

Bepalingen aang·enomen door de commissie in vergader.ing 
van 10 November 1936. 

De Nationale Gemcnu-clc Ui jncommissi0 is rnn mcenin"· dat 
het nuttig is de bcpnlingt>n ,·an 1° en 2° nm ai'l ikcl 1 '"'~ hcl 
Rcg:lement betreffonde 'le kosteloozc uittl t•cling Yan steellkolc11 
na nwkeurig te omschrijYcn . (Reg-lemc11t gcnomcn in toepnssing 
van hct hésluit op J 5 Apri l J920 t1oor tlc Nationale ( :0mt"'d~ 
}[i,jneom missie aa11g0nomcn) : "' 

1" rnn artikel 1. - Doo1· de woonlcn « De arbci<.!cr - ge. 
zinshoofd of kostwi1111 c1· --- )> moel wor<lcn hcgrepe;1 : « De 
arbeider - gezinshoofd en kostwin11er ». 

Voorde intcrpretatic va n het ar t ikel tl icnt dom· gcziil wr.~taa11 

de wct t.elijke vcrecnig ing· rlool' het huwelijk tot sta1ul g-ebrndit : 
de echtgcnooten en li un kincleren, cl ic on cl et· hetzelf clc dak wo-
11en. 

E en arbeicler, d ie wcd nwnaar is en met zijn kintlc·1·cn sa. 
menwoont. wordt als ecn gczinshoofcl aangezie11 E en arbt>ic.let', 
die weduwnaar is en ni ct met zij n kinclc·r en sarÏ1cnwoon t t' 1·e
uals een nog . ni et gclmwcle arbeider, kan noch als gczinshoofd 
n or. h als kostwinner , worr1en beschouwcl, 

Irn1ien het geval zich voorcloct van arùcidcrs. tlie in roncubi
nan.t leven, en de eenC' f)f de andcre van ciczc pen;onen kin<le
ren hceft , d ie met hem samenwonen en in zoover er wettelijk 
gcen midclel is dezc vcrecniging te r cgelen, onderzockt de 
Directie van de Stecnkolenmijn aandachtig den gezinstot"'sta.nd 
ten ci nde te zien of er gecn nanleiding toc hcstaat h<:>rn geheel 
of gedeelt.elijk, bij uitzondering, kosteloos steenkolen te ve1·. 

leenen. 
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:!' vm1 artikel 1. - Dit 2° dient ais volgt ui tgelegcl 
De oudste zoon, die in de steenkolenmijn arbeich of, indien 

in het gezin geen jongen, is die tot den lccft. ijd om te werken, is 
gekomcn, de oudste in de stcenkolenmijn arbeidcndc dœhter , 
op YOOnrnnrclc dat zij de kostwinstcr is. 

Ind ien cle ouclst r zoon o,·erlodcn is of i1wal ide, o C in dien !rij 
·gehuwd is en een andcr huis bcwoont dan dit waarin l:ct gezin 
gc.'h llis,·est is wor dt de zoon cl ie duul'OJl volgt kraei1le11s dit 
artikel ais ouchte zoon bcschouwd en zoo voort. 

fo de .111dcre gcYailcn dat de omlstc :won hct gczin, waa t·,·a11 
hlj de steun is, verlaat, onderzoekt de T'>i 1·ectie Yan de S tcc11-
kolenmijn of er aanlciding toe bl:!staat aan r1cn urbeidel' d ie 
cr als , ·olgt hij uitzonder ing en zondcr dat :mlks ais een p~·ece
dent mag worden ingeroepen gcheel of gedecltel ijk het \'OlH'

deel van de kostelooz0 uitdccl ing van stcc.'nkolen tr. vel'leeiiC;n . 
Nochtans dient er geen onclerzoek ingesteld voor het gcva l <lat 

de oudst: zn0n, s teun mil hl't gezin, hct slcenkoknbcch·ijf zou 
vel'laten, om in een am1er n ijverheic1 te gaan wedrnn 

Incl ien het gezin gt:e'.1 jongen tell d ie den !cc ftijd om te 
werkcn hccft bereikt zoo wo:·dt de -dochtcr, die in de stcen
kolcn m ijn arbcidt, met <le jongens gclijkgcsteld . 

De ouclstc zoon (1) - of een jongcrc won, o'f de dol'htl,l', • 
naar het geval, d ie met zij 11 (haai· ) vadcr, als m ijnwerker !''C

(pensi.onneerd, of met zijn (haar) moeder , m et hèt ouclcrdon~s
pens1oen als weduwe van ccn mi j11wci·ker bc"·trnstirnd samcn
woont word~. in ~lk g·eval als kostwinnct· (ste~) am~ge.zien ; de 
stcenkolc11m1Jl1. client slechts de h~lft vai' d t 1 l 1 · • e S CPll (Q !:'Il l . 1. 

2.100 kgt·. t oe te kennen aan den zoon '"'rm' t J t N t' l . . , , ,. 1 s ie r a 10n aa 
Fonds voor :M:1Jnwerkers de helft va1.1 a t 1 1 a · 

e s een w en , . " 
1.700 kgr. aan den gepensionneei-<le verlccnd . 

N. B. - Laatsvm·melde bepcl · · · 
. . t ing is, wcit het N citionaal Ji'onds 

betref t, nog met uitvoerbaar vermits da ·t 7 • 7 z · 'k . . ' m oe een 1coni'1ltc v1 besluit d1ende genomen (2). · 

(1) Het gnn.t om den oudsten zoon d' . · 
is zonder kind of gedi , . tl . ' 

10 
nqg mot geh ll\vd of weduwnnnr 

" \ orceer 15 zonder kintl f 1 'cl . 
kind, zoon.la Zlllks bij het Koninkli 'k . o gesc lei en lS zonder 
bepn.n.ld . J beslmt vnn G Ja,nunri 1937 wordt 

(2) Becloeld Konink lijk bes luit. wercl 
(Annales des Mines, 1937, blatlz. 303. op 6 Jnnunri 1937 genomen . 

n ocUMENTS ADMINISTRAT IFS 10t)î 

De Commissic hceft, boYcndicn , akte genomen nrn b~ncrlen 
opgegeven st atuut : 

Speciaal statmd tot rcgeli11g urm de verplicliti11g rlcr CONri:-'S
T IONEELE kostelooze nitdeeling t•an steenk.ofon, te11 uol.1'
deele van de rechth ebbenden, bij hirn 011cl'gaan "Van de stec;t
kolenm ijn X van een bckken füW·r de steenkolc?1111 i.j11 Y mn 

een ander bekken. 
Vooi· al de mij iiwel'kc:r s die, naar ccm OL'<!l'<Jenknmst, rccht 

hebben op cle kosteloozc nitdcding van stcenkolcn, en die Yan 
een ::;teenkolenmijn X van ee11 bekk0n naa i· de steenkolenmijn Y 
van een an dcr bekken overgaan , is hct wel Yerstaan <11-d \'C t'm l'l
de kostelooze uitdecling rnn stcenkolen ten la::;tc Yalt Ya n de 
steenkolenmijn. waarin de bctrokkcnc llcn ecrsten dondcrdag 
•van de maand werkzanm is. 

I n d it o·eval clien t de mijnwerkcr om stee11kolc11 te l>dwnw11 

aau <le f'~eenkolenmijn Y CC!) gctuigsl!hrift rnn <l~ :;h'cnko
lcnmi j n X ovcr te makrn, ''aarbij " -ordt ,·erzelrnn1 : 

} 0 dat <le bela nghcbhcndc ,·crkh1<ll' l du t hij in cen nndcr 

bekken guat w.erken , 
2°) da't hi j van heL ra11tsoen sh:cnkolcn in X ,·oot· de in 

aa nmerking gcnomun maand a.fziet; 
3°) A) het aant al Jagcn, dat hi j gewerkt IH'eÏt. 

B) hct aanta l dagcn waarop h ij gckwetst was, 
C) het aan ta l dag en , dat hij zick was, 

t ijclens de maand die aan de l tittlceling· voor afging 

3° In voorkomencl gcval : 
A ') het aant.al <lagcn, dat hi j gcw<'rkt heeft ; 
B') het aantal dagen, clat hi j g·e;kwetst was ; 
O' ) het aantal dagen, lfat hi j zidc was; 

t ijdei1s den tcrmijn rnn Je loopcnde muanc.1 hcg1·epen t'nsschc n 
den r tcn en den clag waa~·op hij X hec ~t \'C l'latèll; 

40) dat.um, \\ aarop zijn arbr ids(?ontt·ar t is YervallelL; 
50) clatum en hocYccllwid , ... n de laa tste kostclooze stren ko-

lcnlevering . . 
. 'f ] ' \.. B - c - A ' - B. - c. O\'ü l'gèllù-De ClJ ers om e1 · -

t ]·1·1J· ]{ nid ais basic:; clienen voo1· het. J)l'r<~kt' l1cn men moo·en na ~u ' ' 
van het ora n tsoen stcenlw1c11 dat recels wcrcl geleYerd. 
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Bovenbedoelde steenkolenbekkcns zijn oi1<lerscheidenlijk 

Borinage - Centre - Charleroi en B asse-Sambre samen -
Luik - K empen, zooals ze Lhans zijn afgebaken<l . 

Du enkele moeilijkheden, die omtren t de toepassing van <leze 
ovel'ec:nkomst tusschen de stet•11kole11mi jnen znilen kunnen 011t
staa11, zull en door een commiss ie ~estaandc nit ren Di1·crll' ur 
van cen steenJrnlenmjjn van elk der beoogclc bckkens wonlcn 
opgdost, en de steenJrnlcnmijn en vcl'l)inden ei· zich toc cle 
beslissingen van bedoelde commissic le ucrbiocli gnn. 

VoorbC'elden van toep.assing· van bovenstaand stat uut.. 

E erste i·oorbeeld : E eu rechthebb~nde ver laat de stecnkolen 
mij n X ua den eerstcn Donderd&g van Scp temhcr en Yôôr 
den cersten D onderdag rnn Oetober bij Y wcrkzaam te zij11. 

Om in Y in October zijn .rantsocn van 400 kgr. te ontY:i nge;1 . 
moet de belanghebbende aan de steenkolenmijn X om cen l!l'
t uigschrift vragen, waarbij wordt vastgesleld : 

1°) rlat hij in zulk of zuJk bekken gaa t werken: 

2°) <lat hij van aile niJded ing n tn stcenkolun in Oe~oher 
in X afziet ; 

3°) A J het aantal Llage11 dai hi j in S!.' p1.<'mber hccft ge\\·cl·I, L; 
B ) het aantal dagen dat hij in S~tJ tembc1· gckwctsi was; 
C) het aantal dagen dat hij in ScptemhC'J· ziek was 

3°) In voorkomend gcval : 

_\ ') h~t aantal dagen dat hij in Ortobcr gewci·Îct hr eft : 

B ') het aautal dagen dat hij in October gckwetst was; 

C ' ) het aantal dagen dat hi j in Oc·1·uber zi ck wa:;. 

TJ.Veede voorbeeld : De t echthehbendc werkman is in Y na 
den eer slen Donderdag van October binncngckomen. 

In dit geval mag de behang·hebb!.'nÙe s lechts aan de i;t~cn 
kolenmijn X , cLi e hij ved aten hccft, om zijn rantsoen vragc11 , 
en deze zal e&nvoudig zijn algemeen l'eofoment toe1rnssen clat 

• 0 ' 

voor de u it.deeling Yan ·de steenkulen van ' kracht is, wat de 
werkl~eden betreft, d ie vu.n een stecnkolenmijn van heL bekkcn 
naa r een a ndcre steenkolenmi,jn van hoLzelfac bekke11 µ-aa n 
wcrken . 

,, __ .................. ___________ _ 
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VREEMDE ARBEIDERS 

. . _ 1 b iu-it van 30 April 1937, - Ministerieel besluit 
Min1ster1ee es - ·· b 1 ·t 

- uitvoering van het koninkllJk es u1 van genomen in 
31 Maart 1936. 

M. . t van .A.rbeid en Sociale Voorzorg, D e mis er 

het koninklijk besh~it van 31 .Maart 1936, t?t 
Gelet. op voeg in"' van de bepalmgen op het m 

aanvull•n O' en samen "' . 
'1~ h. bob van vreemde arbe1ders ; 
< ienst e en . .. . 

. k . htens dat konmkhJk beslUit g enomen 
Herzie.n het : acvan 1 .A.pril 1936, g ewijzigd bij dit van 

ministeneel besluit · · 
12 .A.ug ustus 1936, 

Besluit : . 
. k 1 14 van bet ministerieel beslu1t van 

'k 1 1 .A.an artl e .k 1 .A.rt 1 e . a laatst e alinea van dat arti -e ' een 
1 Apr i l 1936 ':orden, ~aYo:o·d luidende als volgt : 
lid e en een hcl f t oe,.,e ,.., ' . . 

. d. t n e1nen als ondergrondsch kolenm1Jn-
(( e ) Bij h et m iens ] n ,~erknemer die, in het bevol-

vreem o e ' d · 
arbeider, van een ·1J·nae daarbij alsnog h ou er is 

· chreven z ' 
kin"'sreg ister mges. ·b ·a spas waarbij hem t e voren 

"' O' ld1g en a i ei ' · · R .. 1 
van een nog "'e d leend om als zoodam g m h et IJ ' . wer v er 
alreeds vergunnmg 

te arbeiden i "'rensarbeider . » 
. t men van een o 

, » f ) Bij bet in chens u e 

. · t '1 el 21 van da tzelfd e minis-t lid van ar IL( • • • 

.A. ·t 2 Het eers e h. avol o·ende bepalmgen v e1-
1 . . . wordt door de iern "' 

J-erieel beslmt 

Yan g en: . . n havenplaat s arbeiden of ·a die in ee k d 
V . rode arbe1 ers , k ·ker foreman, mar eer er, 

« iee ·a ls clo we1 ' h'l 1 
h te arbe1 en a 1 h nn•aker scheepssc i c1er , "·ensc en kete se oo ·~ ' . . 

. shoreg anger, f lader in v akken, dienen zelf 
"eger, . . klasseer der o 
takel aar, sch1ft ei' 
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aan het ciepar tement de vergunning aan te vragen tot uit
oefenen hier te. lande van een zoodanig beroep. 

» Hetzelfde geldt voor de werkVTouwen, de zoogenaamde 
extra's, werkzaam in het hotelbedrijf, de huisverpleegsters, 
de jockey' , de niet tot één enkele verzekeringsmaatschappij 
in dien stverband staanc1e verzekeringsrijzigers , zoomede voor 
de thuis" ·erkers als bedoeld iu de wet van. 110 Februari 1934 
en de krachtens die wet genomen koninklijke pesluiten, als
mede voor de arbeiders uit de diamantnijverheid die handen
arbeid verrichten . » 

Art. 3. Aan artikel 42 van het ministerieel besluit van 
1 April 1936 wordt de hiernavolg ende bepaling toegevoegd: 

« De aanvrage tot gezamenlijke reguleering van den toe- · 
stand der vreemde arbeiders, werkzaam in warenhuizen, cl ient 
gedaan binnen een tijdsbestek als gestelcl voor den hierboven 
eerat genoemden bedrijfstak. » 

Art. 4. Het krachtens het hierboven vermeld koninklijk 
besluit van 31 Ma.art 1936 genomen ministerieel besluit van 
12 Aug us tus 1936 wordt iu getrokken. 

Art . 5. Dit besluit treedt in werking· op den dag· zijner 
bekendmaking in den « Moniteur ». 

Brussel, den 30" April 1937. 

A . DELATTRE. 

. ~ ~ - . ,. . .... . 

..l 

1 
~ 

MINISTERIE V AN JUSTITIE, -
MINISTERIE V AN BUITENLANDSCHE ZAKE:N 

EN BUITENLANDSCHE HANDEL. 

VAN ARBEID EN SOCIALE VOORZORG 
MINISTERIE 

VREEMDE MIJNWERKERS 

. 10 Juli 1937, ,,.- 1 ndienstneming van 
Ministerieel beslu1t van . . .. 

vreemde mijnwerkers m Belg1e. 

J ·t·· · de :Miuister Yan Buiten-D M' . ter van us l Lle, d 
e rn1s Zaken en Buitenlandschen Handel en e 
lai:td_sche "' Arbeid en Sociale Voorzorg , 
Mm1ster van 

. . .· l b sluit vau 15 Maart 1937, tot 
Gelet op het m1mstenee _e . mde miJ·nwerkers 

lll. dienstnennng van v1 ee 
1·e(J'elino· van de 

0 0 

in België; . _ 
8 

oorwegroaatschappijen toe-
Gezien de door de bet:rokken p . 1 individuee1e reizen 

"'estane tariefverroindermg", zoo voo1 ( e 
b • 

als voor de reizen Ill g'l'o~p; 
1
. 1 door de ru~juwerkers <lie 

. d v·an·en lll'"et ieLH · 
Gezien e aan 1 o . h0 t' ·a )'J'k in het R.ijk te vest 1gen, 

. d ·d n om z1c lJ e l , l' u·emachtio· wer e . k t ' . artikel 4 l " a mea, 
,., o d overeen oms ig ' . 
er toe strekken e om.'. . . 1 b luit voor bun wettige 

b cl ld m1mstenee es , . . . h t 
van hoo 0·er e oe · h ·n Bel0 ·1ë b1J en e 
f 

·1· to lat1·no· te bekomen om z1c l ,.., ami 10 oe ..., 
komen vervoegen, 

Besluiten: 1 ~ r:tar t 1937 won t gew1J-
b Sl ui t van 15 1u . 

Artikel 4 van ons e 

ûg-d als volgt: . . reeni o·in (J'en in België 
b cl der ko0Jn11Jnve o o 0 b . 

Art. 4. Ilet Ver on . . den admin! strateur der peu are 
ve1·b1"ndt zich er toe, b1.J . . te o·even welke voldoende 

. l ewanno "' . 1· t 
Veilio·heicl de gelden in J d . o atrieerino· van de me ien.s -. . t t het waarborgen van e ~ep] ~ 1 van hun familiè aan 
ZlJn o . . ·kers e11 van ue . ec er <t h uaar Beln·ië 
<»enomen m1Jnwer .:i 8a1nen me en "' 
o . . ·d verleenn om œ 
w1e toelatmg wei .. h t komen vervoeoen . 

. h b1J en e 
te korn,en of er zic 

·. 


