
MINISTERIE V AN ARB:EUD EN SOCIALE VOORZORG 

BETAALDE VERLOFDACEN 

2 October 1937 . ..-- Koninklijk besluit tot uitbreiding der wet 
van 8 Juli 1936, betreffende de jaarlijksche betaalde 
verlofdagen op ondernemingen en inrichtingen waar 
s à 9 personen worden tewerkgestelci. 

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

Gelet op de wet van 8 J uli 1936, betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen en, inzonélerheid, op de twee laatste 
aliuea's van artikel 1 da,arvan, luidende als volgk 

« Zijn uitg·ezonderd de ondernemingen en inrichtingen 
waar enkel de leden van het gezin onder het gezag 'tzij van 
den vader, 'tzij van de moeJer, ' tzij van den voogcl arbeiden, 
alsmede de ondernemingen en inrichtingen waar minder dan 

tien personen zijn tewerkgesteld. 
» De bepalingen van de wet kunnen eventueel bij konink

lijk besluit uitgebreid worden tot de ondernemingen en 
inrichtingen die minstens vijf personen te werk stellen »; 

Overwegende dat bij de special<e regelingen omtrent het 
betaald verlof, ingevoerd overeenkomstig artikel 4 van voor
melde wet en op grond van de in paritaire c;ommissi<es gesloten 
akkoorden, de wettelijke voorschriften betreffende de 
betaalde verlofdagen reeds op een groot aantal kleine onder
nenlingen werden toepasselijk gemaakt; 

Ovenvegende dat de ervaring heeft laten blijken van het 
nut de toepassing der wet waarvan sprake te veralgemeen<in 
en dat er dienvolgens aanleiding toe bestaat gebruik te 
maken van het recht voorzien onder artikel 1, laatste alinea, 
der wet van 8 Juli 1936, waarbij aan clen Koning de macht 
wordt verleend om de bepalingen dezer wet toepassel!jk te 
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maken op ondernemingen en inrichtingen waar 5 à, 9 per
sonen worden tewerkgesteld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid en Sociale 
I 

Voorzorg, 

Wij h ebben besloten ~n Wij besluiten: 

Artikel 1 . Onverminderd de toepassing der koninklijke 
besluiten, waarbij overeenkomstig de voor verschillendie 
bedrijven getroffen paritaire akkoorden, speciale regerngen 
betreffende het betaald verlof werden ingevoerd, worden de 
bepalingen der wet van 8 Juli 1936, op de jaarlijksche 
b etaalde verlofdagen, toepasselijk gemaakt op de onder arti
kel 1 daarvan bedoeide ondernemingen en iru:ichtingen waar 
5 à 9 personen worden tewerkgesteld . 

Art.2. Ü'nze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is 
belast met de uitvoering van dit b esluit. 

Gegeven te Brussel, den 2° October 1937. 

LEOPOLD . 

Van Koningswege : 

De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 

A . DELATTRE. 
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VEILICHEID EN CEZONDHEID DEIJ WERKLIEDEN 

25 November 1937. ~ Wet tot wi jziging der wet van 

2 Juli 1899, betreffende de veiligheid en d~ gezondheid 
der werklieden werkzaam in handels· en nijverheids· 

ondernemingen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 
Aan allen, t~genwoordig·en en toekomenden, Heil. 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtingen het

geen volgt: 
Artikel 1. De eerste alinea van artikel 1 van de wet van 

2 Juli 1899, betreffende de veiligheid en de gezondheid der 
werklieden , die in nijverheids- en handelsondernemingen 
arbeiden, wordt door den volgenden tekst vervangen: 

(( D e regeering is gemachtigd de ma.atregelen voor te 
schrijven ,geschikt om de gezonde imichting van werk
plaatsen of arbeid t!'l V1erzekeren en de vei~ighe·i·d alsn_iede de 
o·ezondheid van het personeel werkzaam m lllJVerhe1ds- en 
handelsondernemingen, alsmede in al ~e openbare dienst_en 

inrichtingen van algemeen nut, zlefs wanneer deze m et 
e~ œevaarlijk, ongezond of hinderlijk zijn ingedeeld; dit 
alls 0 onverminderd de van kracht zijnde wetten en regle-
a es d . . .. d d h ten b etreffende e m1Jnen, g ravenJen en 6n ergron se e 
men ven waarvan bij deze wet op geenerlei wijze wordt 
groe , 
fa wieken. Deze- maatregelen kunnen zoowel wordeL 

a ";,~ leo·d aan werklieden en bedienden, indien er aanleiding 
opoeb :taat, als aan werkgevers, bedrijfshoofdn<e, zaakvoer-
toe e b . . h . f . . h . 
cl f bestuurders van open are mrtc tmgen o mnc tmgen 

ers 0 d d" 
10

, meen nut, al smede desvoorkomend aan der en, ie 
van a ce . · h · ht b · d zich in bedoelde 1nnc tmgen moc en evm en. » 

Art. 2 . 
.Alinea 2 van hetzelfde artikel wordt opgeheven. 

Artikel· 2 wordt door den . volgenden tekst ver
.Art. 3. 

vangen : 
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« Behalve wat betreft de ondernemin"'en die onaan"' · . . . . o , 0 ez1en 
deze wet, afhankeliJk z1Jn van een stelsel van toelatin f 
voo_raf gaande aangifte, m~g de rege~ring de in het v~r~g 
artikel bepaalde bevoegdhe1d slechts mtoefenen bij algemee 
besluiten en na het advies te hebben ingewonnen van e:: 
of merdere der volgende colleges: 

» 1° D~. werkrechtersrade~ waarvan de raadpleging, gelet 
op hun b1Jzondere bevoegdhe1d, mocht nuttig worden geacht; 

» 2° De bestendige deputaties van de provinciale raden. 
» 3° De Koninklijke Academie van geneeskunde, de~ 

Hoogen Raad voor de volksgezondheid, den Hoogen Arbeids
raad of den Raad voor arbeidersbescherming. 

» Dit college of- deze colleges maken hun advies over 
binnen twee maanden na de aanvraag hun daartoe O'edaan en' 
bij gebreke daarvan, wordt daarover heengestapt~ » ' 

Art. 4. De eindbepaling van artikel 3, 2d alin.ea, van 
bedoelde wet wordt, te beginnen met de woorden u onver
mi:ncle1·cl nochtans .. . », opgeheven. 

Art. 5. De bepalingen dezer wet zullen bij koninklijk 
besluit worde:n georde:nd samen met de van kracht blijvende 
bepaling'en der wet van 2 J uli 1899. 

, Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen dat zij met 
s Lands zegel bekleed en door den u Moniteur » bekend

g-emaakt worde. 

Gegeven te Brussel, den 25 11 N ovember 1937 . 

LEOPOLD . 

V an 's Konings wege : 

De Minis ter van Arbeid en Sociale VooI"zorg, 

A . Delattre. 

De Mini ster van V olksgezondheid, 

A. W au ters. 

Geziens en met 's Lands zegel gezegeld : 
' Ch. du Bus de W arnaffe 

! 
î 
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23 December 1937. ~ Koninklijk besluit tot samenoYdening 
van den tekst der wetten van 2 Juli 1899 en 25 Novem
ber 1937, betreffende de gezondheid en de veiligheid 
van het personeel werkzaam in handels- en nijverheids-
ondernemingen. 

LEOPOLD III, Koning d·er Belgei.., 
Aan allen, teg~nwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op ar tikel 5 .van de wet del. 25 November 1937, tot 
wijziging der wet van2Juli 1899, betreffende de veiligheid 
eu de o·ezondheid der werklieden werkzaam in handels- en 
rrijverh:idsondernemingen, luidend als volgt: 

« De bepalingen dezer wet zullen bij koninklijk besluit 
worden geordend samen met de van kracht blijvende bepa
Lino·en der ewt van 2 J uli 1899 » ; Op de ;oor?racht van Onzen Minister van ,A.rbeid en Sociale 

Voorzorg, 

Wij hebben besloten en W ij besluiten; 

Artikel.l. De bepalingen van voormelde wet dd. 25 Novem
ber 1937, worden hieronder samengeordend met de van kracht 
blijv-ende beschikkingen der wet van 2 J ulj, 1899. 

De tekst van de samengeordende bepalingen vormend de 
« wet betreff ende de veiligheid en de g·ezondheid van het 
ersoneel werkzaam in handels- en uijverheidsonderne

p in"'en » zal in den << Moniteur » worden bekendgemaakt. 
m A;t. 2.' Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg Ü> 

belast :met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, den z3n December 193';'. 

LEOPOLD . 

Van Koningswege : 

De M:ïnister van Arbeid en Sociale Voorzorg, 
A. Delattre. 
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Wet betreffende de veiligheid en de gezondheid 
van het personeel werkzaam in handels- en nijverheids

ondernemingen. 

Artikel 11. De rngeering is gemachtigd de maatregelen voor 
te schrijven, geschikt om de gezonde inrichting van werk
plaatsen of arbeid te verzekeren en de veiligheid alsmede de 
gezondheid van het personeel werkzaam in nijverheids- en 
handelsondernemingen, alsmed•e in al de openbare diensten 
en inrichtingen van algemeen nut, zelfs wanneer deze niet 
als gevaarlijk, ongezond of hinderlijk zijn ingedeeld; dit alles 
onverminderd de van de kracht zijnde wetten en reglementen 
betreffende de mijnen, graverijën en onderg·rondsche groe
Yen, waarvan bij deze wet op geenerlei wijze wordt afge
weken. Deze maatregelen kunnen zoowel worden opgelegd 
aan werklieden en bedienden, indien er aanleiding toe bestaat, 
als aan werkgevers, bedrijfshoofden , zaakvoerde'rs of bestuur
ders van openbare inrichtingen of inrichtingen van algemeen 
nut, alsmede des voorkomend aan derden, die zich in bedoelde 
inricht ingen mochten bevinden. 

Daarvan zijn uitgezonderd, de ondernemingen waar de 
patroon enkel werkt met bij hem inwonend'e leden ziJner 
familie, of met dienstboden of huisbedienden. 

Art. 2. Behalve wat betreft de ondernemingen die, onaan
gezien deze wet, afhankelijk zijn van een stelsel van toe
lating·, of voorafgaande aangifte, mag de r egeering de in 
het vo1·ig ar tikel bepaalde bevoegdheid slechts uitoefenen 
bij algemeene besluiten en na het advies te hebben ingewon
nen van een of meerdere der volgnde colleges: 

1° De werk.rechtersraden waarvan de raadpleging, gelet 
op hun bijzondere bevoegdheid , mocht nutt ig worden geacht. 

2° De bestendige deputat ies van de provinciale ra.den. 

3° De Koninklijke Academie van geneeskunde, den hoogen 
raad voor volksgezondheicl , den hoogen arbeidsraad of den 
ra a.cl voor arbeiclsbescherming . 
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Dit college of deze colleges makeu huu advies over, binuen 
twee maandeu na de aanvraag· huu daatoe o·edaan en b' · 
geb reke daarvan wordt daarover heengestapt. 

0 

' lJ 

Art. 3 .. De afgevaa1:digden der regeering voor het toezicht 
over de mtvo~r !ng dezer wet, hebben vrijen toegang tot de 
lokalen gebez1gd voor de onderneming. 

Het vastste!len en beteugelen der misdrijven za,l geschiedeu 
overeenkomst1g de wet van 5 Mei 1888, betreffende het toe
zicht ove1· de gevaarlijke, onger.onde of hinderlijke inrich- · 
tingen. 
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INCEDEELDE INRIGHTINCEN 

26 November 1937. - Koninklijk beslUit. - Ais gevaarlijk, 
ongezond of hinderlijk ingedeelde inrichtingen. - Cas 
(oµslagrl'.Ïmte voor vloeibaar gemaakt propaan en 
butaan-) . - Toevoeging van rubrie·k. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

A.an alleu, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

H erzien de volgende rubriek van de nomenclatuur als 
bijlage gehecht aan het koninklijk besluit dd. 15 October 
1933, houd ende classificatie der als gevaarlijk, ongezond of 
hinderlijk ingedeelde inrichtingen: 

Opga.t der gev 1arlijke, 
onge;:o11de en hindar
lijke bedrijven, opslag
ruim ten, enz. 

Gas (opslagruimtc voor 
10 of m eer dan 10 
vaten) me t samenge
perst vlueibaar ge
maakt of in o plossing 
geh oudenonderdru k
king van meer dan 
l kilo 011 den vierkan
ten centimetcr. 

Opgaaf 
van d en aard 

Klasse der 
ongemakken 

Gevaar voor 
o ntploffin g. 

Diensten di e te raad
plegen zijn ter ge
legenheid van het 
onder zock der ,·er

s unningsaan vruag. 

Gelet op het advies van den technischen dienst voor 
arbeidsbescherming, belast met het toezicht op de vergun
ningplichtige inrichtingen; 

Overwege~de <lat het bij ervaring noodzakelijk is gebleken 
de indeelino· der opslagruimten voor vloeibaar gemaakt 

0 • 

butaan- en propaangas te wijzigen, ten einde d.e vergunnmgs-
formalitei ten alsmede de daaruit voortvloeiende kosten te ver
minderen en meteen een meer doelmatig toezicht op deze 
opslagruimten te verzekeren cl oor de incleeling gesteund op 

1 
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her anutn l recipienteu te Yervnngeu door een indeelil1g op 
g rond van het aantal opgeslagen kilogrammeu; 

Gelet op het kouinklijk besluit dd . 10 Augustus 193J 
orn l ren t <le poli tie op de n ls gevaarlijk, ongezoncl of hinder
li.ik ingedeelde inrichtingen; 

Op cle Yoonlrachl van Owrnn Mi11iste1· vau Arbeid en Sociale 
Voorzorg, 

'Wï:j hebben besloten en \Vij besluiten: 

Artikel 1. De volgemle rubriek word t toegeYoegd a.an de 
lijsc als bijlage gehecht aan het koniuklijk besluit dd. 
15 October 1933 houd ende clnssificatie der a.ls g evaarlijk, 
ongezond of h inderli jk ingedeelde inrich tingen; 

O pgn.1f der f;CrnarliJke, 
ongezonae en hinher
lt jke bedrijven, opsla
ruimten, enz . 

Gas (opslagrui mte11 voor 
vloei baar gcma~kt p ro
p.1an e n butaan-) \'üll : 

a) 100 à 600 kg . gus. 

b) meer dan 60ù kg. 

gas . 

Opgaaf 
van den nard 

KI asse d er 

2 

ongemakken . 

Gevaa r voor 

brand en 
ontploffi ng . 

lJiensten die te r aad
plegen zij n ter ge
legenhe id van het 
onderzoek der ver
gunningsaanvraag. 

Art. 2. Onze Minister van Arbe!d en Sociale Voorzôrg is 
belast met de ui LYoeriug van dit besluit. 

Gege,-en te Brussel, t1eu 26" Kovernber 1937. 

LEOPOLD. 

Van li.oning-swege: 

De l[inister Yan Arbeid en Sociale Voorzorg-, 

A. . Delattre. 



ARBEIDSTIJD 

Koninl<lijk besluit, gegeven in toepassing der wet van 
9 Juli 1936, tot verkorting op v1ijf en veertig uren per 
week van den arbeidstijd der ondergrondsche arbeiders 

in de vormkleiontginningen. 

YOORDRACHT AAN DEN KO'NING 

Sire, 

Luidens de bewoordigen der wet van 9 Juli 1936, mag 
de Koning den arbeidsduur verkorten in de bedrijven of 
hedrijfstakken "Waarin onder ongezonde, gevaarlijke of last!ge 
voorwaarden wordt gearbeid. ' 

De arbeid in de ondergrondsche werkplaatsen der vorm
kleiontginningen stemt eenigszins overeen, te dien aanzien, 
ondanks de maatregelen cloor een pas getroffen reglemen
teering voorgeschreven met het oog op het v·erbeteren der 
veilighe!d ;van de arbeiders dezer werkplaatsen en der salu
briteit van de atm-0sfeer waarin zij werkzaam, zijn, met den 
arbeid in de ondergrondsche werken der steenkolenmijnen, 
waarin de arbeidsduur thans is beperkt tot vijf en veertig 
uren per week en tot zeven en een hall uur per dag. 

De betrokken werkliedenorganisaties verzoeken er om dat 
een dergelijke verkorting van den arbeidsduur op de onder
grondsche werkplaatsen der vorrnkleiontginningen worde 
toegepast. 

De Paritaire Commissie der vormkleiontginningen van de 
omstreken van Andenne bracht het advies uit dat de toepas
sing van. dezen maatr~gel kan verschoven worden tot op 
1 J anuari 1938, en liet geen voorkeur blijken voor een 
bepaalde modaliteit van de verkorting van den wekelijkschen 
arbeidsduur. 

A~rn·rELIJKE BESCBEIDEN 1325 

Zij was overigens van mee~g dat af~ijkinge~ van het 
nieuw regime desnoods, op adv1es dat ztJ zou mtbrengen, 
zouden mogen verleend worden . 

Het besluit dat wij Uw handteekening voorleggen werd 
ld k · o gehoud·"'n met hoob0 ·er vermelde opgeste , re emnb· " 

beschouwingen. 

Wij hebben de eer te zijn, 

Sire, 

Van Uwe Majesteit, 
de zeer eerbiedige •en getrouwe dienaars, 

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.) 

-----idllllllllllllio ..... .-.......................... _ 
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73 December 1937. - Koninklijk besluit, gegeven in toepas
sing der wet van 9 Juli 1936, tot verkorting op vijf en 
veertig uren per week van den ar1beidstijd der onder
grondsche arbeiders ·in de vormkleiontginnïngen. 

LEOPOLD III, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, Heil. 

Gelet op de wet van 9 Juli •1936, tot invoering van de veer
tigurig·e arbeidsweek in de bedrijven of bedrijfstakken 
waarin onder ongezonde, gevaarlijke of lastige voorwaarden 
gearbeid wordt; 

Gelet op de wet van 14 Juni 1921, tot invoering van den 
<1chturenclag en Yan de acht en Yeertigurenweek; 

Overwegende det in de vormkleiontginningen de ouder
grondsche arl:ieid onder ong·ezonde, gevaarlijke of lastige 
voorwaarden wordt verricht en dat er, uit dieu hoofde, aan
leid!ng toe bestaat den tijd te beperken g·edurende denwelke 
de arbeiders er werkzaam zijn; 

Gelet op het aclvies van deParitaire Commissie der vorru
kleiontginningen van de omstreken V:.'.\11 Andenne, zoowel wat 
het priu.cipe der verkorting van den arbeidsd uur betref t, als 
wat het verleenen van tijdelijke afwijkingen aangaat; 

üelet op de adviezen van den hoogen raad van arbeid en 
sociale voorzorg en van den hoogen raad voor volksgezond
hei<l; 

Op de voordracht van Onze in R aad vergaderde :Miuisters, 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

Artikel 1. De wekelijksche <luur van den ondergrondschen 
arbeid in de vormkleiontginningen word t tot vijf en veertig 
uren beperkt . 

Deze beperking is toepasselijk op het in artikel 2 der wet 
va.11 14 J uni 1921 bepaald personeel. 

Art. 2. De werkelijke arbeidsduur bij artikel 1 beperkt, 
mag ongelijk over de dagen der week worden vercleelcl, zonder 
echter acht ure11 per dag te boven te gaan. 

-
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Art. 3. Onverminderd de voorschriften van vorenstaande 
arlikelen, blij>en de bepal'ngen der wet >an 14 Juni 1921 
in de vormkle!outginningen van kracht. 

Art. 4 Onverminderd de plichten die aan de officieren van 
gerechtelijke politie zijn opgelegd, wordt het toezicht over 
de uitvoering van dit besluit verzekerd door de ambtenaren 
aangeduid b!j het op grond van artikel 4 der wet van 9 Juli 
1936 getroffen besluit va.n 12 Februari 1937. 

Art. 5. De inbreuken op de bepalingen van dit besluit 
zullen vastgesteld en beteugeld worden overeenkomstig arti
kelen 5 tot 10 der wet van 9 Juli 1936. 

Art. €. Onze Minister van Arbeid en Sociale V oorzorg is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal in werking 
treden op 1 Januari 1938. 

Gegeven te Brussel, den 23n December 1937. 

(Volgen de handteekenin~en van al de .Ministers.) 
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PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERKERS 

15 October 1937. - Koninklijk besluit gegeven in uitvoering 
van de samengeordende wetten bij koninklijke besluit 
van 25 Augustus 1937., betreffende het pensioenstelsel 
der mijnwerkers (1). 

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

Gelet op de wet rnn 25 Juni 1937 to t wiJ·z:O'inO' en aanvul-
• 0 0 

hng van de wetgeving bet reffende het pensioenstelsel der 
mijnwerkers, alsmede op het koninklijke besluit van 25 .Au
gustus 1937, tot samenordening van vorenvermelde wet met 
de van kr acht blijvende vroeg ere bepalingen t e <lien aa~zien; 

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat, de uitvoering 
van de• wet van 25 Juni te verzekeren en d~t het noodi(l' is, 
somrnige bij n oegerebesluiten getroffen reglementaire i:aat
regelen dienovereenkomstig te wijzigen; 

Overwegende, ten slotte, dat het ook nuttig is gebleken, de 
nog noodige vroegere en de nieuwe reglementaire maat
regelen in een enkel uitvoeringsbesluit samen t e vatten . 

H erzien te dien einde, de koninklijke besluiten 'van 
26 December 1930, 28 September 1931, 10 Februari 1934, 
14 Augustus 1935, 31 Juli 1936 en 6 J anuari 1937 · 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
1

.Arbeid en 
Rocia le V oorzorg , 

Wij hebben besloten en Wij besluiten: 

HOO'FDSTUK I. ~ De gel ijkgestelde werkl ieden . . 
Artikel 1. W.orden ~et de st eenkoolmjinwerkers gelijk-

gesteld de arbe1ders die, voor rekeninO' van pr' t d . o iva e on er-
nemers, op geconcess•onneerd grond"'ebied onde f b 

. o r- o oven-
g rondsch werk vern chten dat de eigenlijke exploitatie aan-
belangt, zooals aanleggen van schachten verv r l d ' , oe , a ing, 

(1 ) Met de in d i t koni nk lijk he5luit Arb ru ikte «sa 1 .. . .. . · · mengeon ende wenen J> 
worden de « bq kon111kliJk > beslu11 van 25 Augustus 5 d 
bedoeld. · ' a men geor en de wett en 

1 

-
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behan<leling vau cle uitgedolven producten, arbeid aan afval
helien , i11 werkplaatsen wanr:n steenkolen wor<len bereid of 
g-ewasschen, in smiclsen of werkplaatsen wnarin gereedschap 
en bedri jfsmnlerieel wonlen hersteld, in lampenka.mers, in 
op ·lagruimteu roor hou l eu audere Yoor bet. bedrijf uoodige 
stuHe11 , eu x. 

\Vor deu met de steenkoolmijnwerkers niet gelijkgest-eld, de 
arbeiders der inrichtingen met ondergrondsche exploitatie 
die n iet rechtstreeks aan de uit delving van de producten 
cleelnemen of niet werken aan de behandeling, de lading, het 
wasschen, het schiften of het vervoer van de producten in 
de werkplaatsen gelegen in de nabijheid van de schacht of 
de galerij langs waar de exploitatie geschiedt . 

·w orclen evenmin met de kolenmijnwerkers gelijkgesteld, 
de arbeiders der inrich tingen die een openluchtbedrijf en 
meteen , een ondergrondsch bedrijf omvatten, met uitzon
cl ering eYen wel van diegenen onder die arbeiders die speciaal 
voor de ondergrondsche ontginning werden aang eworven. 

\ Vat de in alinea's 3 en 4 van ~rtikel 1 der sameng·eord,ende 
wetten bedoelde exploitat ies betreft, valt elke nieuwe onder
neming of elke onderneming die haar bedrijf hervat, onder 
de toepassing van deze wetten, indien zij vijf arbeiders àange
worven voor een normaal werk; zij houdt op onder toepassing 
te vallen wanneer oi:rer ,een kalenderjaar (van 1 J anuarl. tot 
31 December ), het totaal der door aile arbeiders samen 
geleverde arbeidsdagen beneden 11,320 (264 x 5) blijft. 

Dezelfde maatst af g eldt voor de bij de vorige alinea 
bedoelcl e ondernemingen, die op 1 October 1937 bestaan; deze 
onderneroingen houden van dezen datum af op onder t oepas
sin cr der wet ten te va.llen indien, van 1 October 1936 tot 
;JO 

0

Septerober 1937, het totaal getal geleverde arbeidsdagen 
n ie t ten roinste, 1,320 bereikt. Indien dit g etal werd bereikt, 
zal de onderneming ten minste t ot 1 J anuari 1939 onder toe
passing blijven vallen. 

I ndien, na dezen datu:tr\, in den loop van een kalenderjaar, 
in een onderneming die nog niet onder toepassing viel of 
die om de vorenmelde reden heeft opgehouden onder toepas
sino· te vallen, het getal arbeidsdagen boven 1,320 stijgt of 
we:r stijgt of indien , in een onder toepassing vallende onder-
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neming, het getal arbeidsdagen beneden 1,320 daalt, zal de 
onderneming, naar gelang van het geval, al of n!et voor den 
dum· van één jaar onder toepassing· van de samengeordende. 
wetten vallen. 

Wanneer het onder toepassing vallen ophoudt of weer 
ingaat, zal zulks door den werkgever aan de op <lat oogenblik 
in de onderneming werkende arbeiders bekendgemaakt wor
den. 

Art. 2. De gelijkgestelde werklieden kunnen al ùe voordee
len genieten toegekend ten behove van de steenkoolmijn
werkers, met uitzondering van het genot der steenkoolbedee
ling Len las te van het Nationaal Fonds, •Voorzien bij artikel 
55 van de samengeordende wetten. 

Evenwel kunnen de gelijkgestelde werklieden, die niet 
tot de categorie behooren van de arbeiders, werkzaam in de 
geconcessionneerde metaalmijnen, enkel dan op de bij de 
samengeordende wetten . voorziene voordeelen aanspraak . 
maken, wanneer zij, na 31 December 1924, in een onder de 
wet vallend bedrijf werkzaam waren. 

De ondergrondsche diensten in gelijkgestelde bedrijven 
g·edaan (buiten ùe geconcessionneercle metaalmijnen, de 
leisteengroeven, de exploitaties van wetsteen- en kleigroeven) 
komen op den leeftijd van 60 jaar in a,anmerking onder 
dezelf<le voorwaarden van leeftijd en pensioenbedrag als de 
l ·oveng rondsche diensten in de st een lwolmijnen. 

Deze bepalingen is niet van toepassing voor de ouderdoms
pensioenen, die v66r 30 September 1937 zijn ingegaan. 

Art . 3. De leeftijd om het pensioen en andere voordeelen 
te genieten, is deze bij de wet op de steenkoolmijnwerkers 
vas tges teld. 

Evenwel wordt het genot der ouderdomspens10enen, voor
zien bij de samengeordende wetten op den algemeenen leef
t ijd van voile 60 jaar enkel toegekencl aan de leisteengroeven, 
de kleiontginningen, de wetsteengroeven , de geconcession
neerde metaalmijnen, alsmede de arbeiders werkzaam voor 
rekening van de private ondernemers bij artikel 1 van de 
samengeordende wetten bedoeld. 

A:.IBT};LIJKE DESCBEIDEN H31 

HOOFDS'fUK II. ~ De vreemde werklieden. 

Art. 4. De• werklieden die tot een vre~mde nat'.onal~te~i 
b h f htlll weduwen die de Bel0°·1sche nationahle1t e ooren o ' 
b 1 f t el·t1o·verkriJ' o·eu o·enieten vanaf den eers ten van e ~01neu o o <> ' o 

l cl yoJn·encle op cleze waarop de belanghebbenden aan 
L e maau o ' . . 1 · h 
de Voorzorgskas hebben lateu weten dat ZlJ de Ile g1sc e 
nationaliteit bekomen of terug ve.rkr egen hebben, de voor
deelen aan cle Belgische onderhoongen toegekend. 

HOOFDS'fUli. III. - De stortingen 
en de aan de bedrijfshoofden opgelegde verplichtingen. 

A.rt. 5. Voor het rameu vau de loonen waarvan de bijdr.ag·en 
dieuen afgetrokkeu en het vaststellen van de verzekeru~gs-

1-I cli.en t er rekenino· o·ehouden met het aan den arbe1der 
~asse, o o . . 
bruto betaalcle loon dat, buiten cle hem mtgekeerde sommen 

in geld, bevat: 
1° De afhoudin gen op de loonen; 
2° De beroepsbelasting; 
3° De boeten, behalve de~e opgeleg·d voor slec~t ~erk ~- _ 
40 l)e exlrn-loelagen, wmstaandeelen en p1em1en,. ls 

mede de verschillende aïhouclingen, namelijk v~or med1scbe 
diensten en verlies of vernietiging van werktu1gen. 

Komen bij cleze raming niet in aanmerking, de waar~e van 

1 k teloos verstrekte steenkolen, het kosteloos gebrmk van 
ce -os . . . 
l. • uoch de krnderb1Jslag. 
uu1zen, . . ïd l a d i · 'k lken rt 6. Ieder bednJfshoo ' c at g e ure°: e ~e ' J we . 

A . .' , , arbeider beeft te werk gesteld, is 'er toe verphcht 
term1JU een · · · b d . . 1 ' tkeerin O' de met vermelden term1Jn m ver an biJ elke oonm 0 1 

d ·ko·eversbiJ·draO'e t e betalen. s taan e we1 o o . k d 
1 1 beschouwcl cle toelage voor zie te, oor W ord t a s oon , . . 

c1 . 'f h fd aan de werklieden , in u1tvoer1ng van een 
het be nJ . s too f k:·achtens een r egeling van algemeen a ard, 
overeenk?~s o 1 de werklieden eener onclerneming of van 
toepassehJk op a · b ld 

derneminO'en, uit etaa . 
un()'ro~on o . k f 0 

• 1 loon beschouwd de toelage voor z1e te o 
Worclt met a s . ' · lk 

d . het bedriJfshoofd, bu1ten zu e overeen
andere hulp, 001 
komst of regeling verleeend. 
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Het beloop van de werknemersbijdrao·e wordt door bemid-
d lin b ' 

e g van den werkgever, bij elke betaling, op het loon van 
dezen werknemer of desvoorkmend op de toelage voor ziekte 
af gehouden. 

De werg·evers- en werknemersbijdrao·en zijn niet verschul
digd, wat de vergoedingen voor arb:idsongevallen betreft, 
wanneer die vel'goedingen door den werko·ever buiten alle 
wettelijke verplichting om, werden uitgek~erd.' 

De werkgevers- en werknemersbijdragen op de loonen, de 
toelagen voor ziekte of vergoedingen bij arbeidsongevallen, 
worden berekend op het juist bedrag van bedoelde loonen, 
toelagen en vergoedingen. 
. Wanneer evenwel de globale som van de bijdragen voor 
iederen verzekerde over een bedrag van minder dan 
•l / 10 frank loopt, worden de breuken boven 5 centimes 
afgerond op den volgenden decime; de breuken tot 5 centi
mes afgerond op den volgenden dec!me; de breuken tot 5 cen
times of minder komen niet in aanmerking. 

Op die manier is het globaal bedrag van bedoelde bijdragen 
enkel uit franken en decimes samengesteld. 

Art. 7. V 66r den l f>0 van elke roaand, <lient ieder aange
Hloten "' erkgever naar de voorzorgskas een sü:iat te sturen, 
waarop het globaal bedrag is vermeld van de bruto loonen 
in den loop van de vor ige maand betaalcl, alsmede <lat van 
d~. daarmee overeenstemmende afhoudingen en werkgevers
b1Jdragen. Deze sommen zijn invorderbaar uiterlijk op den 
l~" van de maand die volgt op deze waarvoor zij verschuldig d 
ZLJil. 

Dergelijken staten, met opgave van het globaal bedrag . 
van de toelageh voor ziekte en van de ver ..,.oedingen voo1· 
arbe;dsongevallen, waarop afhoudingen mon~n o-eschieden 
d~enen door iedereen werkgever, oncler de bij alinea l va~ 
dit artikel vermelde voorwaarden, naar de voorzorgskas 
gestuurd. 

Rrt. 8. Binnen de maand die op het verstrijken van ied , 
kwar~i.er -v:olg~, dient ieder werkgever naar de voorzorgsk:: 
van ZIJ~ d istn ct een .staat te sturen, waarvan het model door 
het Na t1 onaal Fonrls 1s opO'emaakt en ten mi'nst · d ., ' e voor ie eren 

... 

' - - ~-·--
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>erzekerde client te vermelden : het nummer van zijn persoon
lijke rekening; den naam va,n den verzekerde; zijn geboorte
plaats en -datum en zijn verhouding ten opzichte vau de~ 
bm·o·elijken stand (gehuwd, ong·ehuwd, weduwnaar of ged1-
vor~eerd) ; zijn bezigheid, ' t zij als ondergrondsche of boven
..,.r ondsche arbeider; het aantal verstrekte werkclagen; het 
h drao· der uitbetaalde loonen, het totaal beclrag van de 
ttden~ hetzelfcle k wartaal gestorte sommen, met onderscheid 
v~n de werk geversbijdragen en afhoudingen op de loonen. 

Dero·elijke staten betreîîende de t oelagen voor ziek te en de 
'ver"o;dingen voor arbeidsong·evallen, waarop nfhoudingen 
mo;eu geschieden, dienen door iecleren werkgever, oncler 
de bij alinea 1 vau dit artikel vermelcle voorwaar den, naar de 
voorzorgskas gestuurd . 

Art . 9. Ieder werkgever client voor iecleren bij hem 
werkenden arbeider een indiviclueele steekkaart op te maken , 
me t vennelcliug van naam, voornamen, na.tionaliteit , zijn 
ùezigheid van boven- of ondergTonclschen werknemer, datum 
en geboorteplnats , verhouding t ot den burgerlijken stand; 
op deze steekkaart wordt later het volgnuromer van zijn reke
Hinn· bi j de vool'Zorgskas ing eschreven en zij vermeldt tevens 
l ijcl~ns den loop van elk jaar , het aantal dagen waar op hij 
, .. ~werkt heeît, het bedrag· van de somroen, die voor de ver
,... 1-ei·i·no· kunnen nfgeboÙden worclen, het bedrag van de 
7.€' \. 0 •• 

. i- uemers- en werkgeversb1Jdragen. we1 L\. 
De sommen, op de indiviclueele s teekkaarten vermelcl, 

1. overeen t e komen met cleze in geschreven op den drie-c 1enen . 
. deliJ'kschen staat, bij artikel 8 hierboven voorz1en. 1naan 
Deze steekkaarten opgemaakt volgens een cloor het Natio
. 1 Fonds te verstrekken model, worden door de voorzorgs-

naa J • l b d .. f t l 
.., 311 cle11 werkgever bezorgo en 111 oen e flJ sze e 

kasseu "" · 
bewaarcl. 

k evel·s .111og·e11 echter andere steekkaar ten D wer -g 

b
e 'k als deze door het Natinaal F onds bezorgd, onder n·e nu ·en . 

"' d dat op de cloor hen gebez1gde steekkaarten ten voon vaar e . . . . 
· t 1 cle biJ. alinea l van dit artikel voorziene aandu1-m1ns e a . 

dingen worden aangegeven . 
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Ar t. lU. De ve11Jl ich tiugen Len last . . . 
Legeno,·er bet Xatiouaal F o d l e vau de '' erkgever::;, 

. • II s won eu w a t de · -1· Yerleg-enwoord1gers bi " h l i " , · ' we1 :..n emers-
Hijk g-ed ran·en cler.e ,!rte~· ~ Jn to] _ez1cbt be.treft, door hel 

0' • oen\\ 0Ql'( Jn'ersmaken 1·1 
Leude "·ijze deel ui l V'111 l . . ol . . op verp w t -

•• < l e 'oorzorr"s ~as h ·t d . . . 
ZIJ lrnu ambt uitoefenen. o m e ist11ct waar 

A.r L. 11. De •erplîch ti nn·eu in ' t l . . 
lijk bij hoofdstuk III 0 d. b ~ gerneeu Yoorzien, 1tame-
gevers teo·enove1· h t ~~nt . rt eslmt ten laste van de werk-

o e -' a iouaal F ond ] · 
hnn werknemers rloor de privat d s, c ienen aangaancle 
D · e on ern emers n an·ekom eze " ·erknemers zi ·n l' . .., en . . 
cle ,·001·zrJ1 gs kas n~1/ h~~ ~~rf,~cht;nde ,,.1Jze anngesloten bij 
te n·e,·eu va11 1 . is n et e11 naam eu h et acl res op 

"' • · < e [Jl'IYate oncler · 1 · de we1·l-e11 . l n eme1s, met ce u rtvoerinn· va ll 
' Ill ( e o·eco . o 

de e i n· 1' :I- o . ~cess1onnneerde ten einen beln!:it en die 
,..,en lJ 'e explo1tatie aanbelaugen . 

flülH'D. '1' î r.- l u . n. ,, - De voordeelen aan de verzekerden 
en hun rechthebbenden verleend. 

AfdeelingI. -: Voorcleelen aan de " ·egens ouderdom 
gepens10nneerde werklieden verleend . 

Art. 12. Voor de toepassin n· van de laat t 1. . 
1· 11" 1 ° < Se a m eavanar ti-
~e ;) van oe samengeord ende wetten betreffe d cl b 1 . l bb 1 1 · 1 n e e e ang-1e enoen eue a s onder oTonds h . . k 

• 1:1 c e m1Jnwer ers wenl en 
gepens101meerd, wordL de RiJ'kstecrem tk . . 

1 . o oe om1n cr vastcres teld 
zoo a s rn on cl erstanade ta bel is aan n·edu 'd . o o 

Leeftijd waarop 
het pensioen 

word t toegekend. 

55 Jaar. 
56 

57 
58 
59 

0 l . 

R ijkstegemoetk omin a-
o 

voor de ver zek erden geboren 

van van van 
1867-1874. 1875-1879. 1880-1884. 

133 % 108 % 93 % 
124 % 99 % 84 % 
116 % 91 % 76 % 
110 % 85 % 70 % 
105 % 80 % 65 % 

11 a 
11884. 

80 5(-

7tJ. % 
66 % 
60 % 
55 % \ 
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Art . 113. De verplichte stortingen, g·edaan krachtens een 
verzekeringswet, Yoorzien bij de sa mengeord ell(le wett en, 
zijn de stortingen gedaan v66r de pensioenverleeniug en bij 
speciale wetten betreffencl e de mijnwerkerspensioenen en de 
\\'t•I te 11 betreffen de de bedienden pensioenen, vereischt. 

Worden eveneens als verplichte stortingen aangezien, de 

5 tortingen gedaan na 1 J anuari 1912, voor r ek ening van de 
werklieden , die arbeiden in de ondernemiugen, welke onder 
de toepassing v~llen van de wet en gelegen zijn in de kantons 
Eupen, Malmedy en St-Vith , bij toepassing van de wetgeving 
seder t dezen datum, in bedoelde k antons van kracht. 

D e algell1eene L ijfren tekas en de andere verzekerings
inrichtingen aangenomen met het oog op de toepassing van 
de in dit ar tikel opgesomde verzekeringswetten dienen, h et 
Nationaal Fonds, op zijn aa.nvraag de inlichtingen te ver
. chaffen betreffonde de rnn ten, die aan een pensioengerech
tigd mijmYer ker krach tens een van de speciale wetten betref
fende het pensioen der mijnwerkeTs toekomen, uit hoofde van 
yerplichl"e siortingen, krachtens een van de hoogerbedoelde 
,erzekeringswetten gedaan. 

Deze renten word en berekend met het oog op den wezen
lijken leeftijd van den verzekerde, wann eer deze als mijn
werker, pen sioen verkrijgt; zij worclen door tusschenkomst 
vriu het N ationaal 11'onds uiLbetaald . 

De ovel'levings- en weduwerenten door de gepen sionneerde 
helano·hebbe11tle11 , krachtens een van de speciale wetten op h el; 
mijn;erkerspensioen, uit hoof~'.e :an v~rplichte st ortingen, 
bij toepassing van een der b1J dit artikel vermeld_~ ver~e
keringswetten verworven, worden op de zelfde WlJZe u it-

betaald. 

Art. 14. D e bijkomende rente, voorzien bij arflrnl 20 van 

l llelln·eordende wetle n, g·aat over op rle weduwe rnn den , e sa1 ,.., 
gepensionneer~e; zij _wordt bij h et overlijden van den echt-
g-enoot in kapitaal mtbetaald. 

De r enten, ten beboeve van de. gepeusionneerde werklieden 
en van de weduwen, na de peusionneering van den belan g
hebbende, bij toepas.sing van ar tikel 19, laatste alinea, van 
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de wet dd. 30 December 1924, gevestigd, kunnen in kapitaal 
door de .Algemeene Lijfrentekas worden terugbetaald. 

De bepalingen van alinea's 3, 4 en 5 van ar tikel 20, van 
de samengeordende wetten worden niet toegepast op de bij
komende renten, waarvan de boekjes v66r 1 J anuari 1935 
werden uitgegeven nocp. op die, waarvan de boekjes na dien 
datum werden of zullen worden gevraagd door de belang
hebbenden of hun rechtverkrijgenden, voor wie het recht op 
de uitkeering van de bijkomende rente v66r 1 J anuari 1935 
bestond, namelijk: 

1° Door de belanghebbenden, die in 1934 den leeftijd Yan 
6G jaar hadden bereikt of overschreden · 

' 2° Door de belanghebbenden, die in den loop van het jaar 
19:14 cle11 ]pefLjd >tm 60 jaar hebben bereikt. en die Y66r het 
verloopen van hun €1° jaar om de uitgifte van hun rente, 
boekje vroegen; 

3° Door de weduwen van gepensionneerde werklieden, die, 
nadat zij gepensionneerd werden, in de mijn bleven werken 
en die v66r 1 J anuari 1935 overleden zijn. 

De bepalingen van voorgaande alinea hebben even:eens 
heirekking- op cl,e bijkomeJ1de renten uitp:ekeerd onder den 
vorn1 van hetaling van het me t bedoelde renten overeenstem
mend kapitaal. 

.Art. 15 . De renten bij de ..A.lgemeene Lijfrentekas door de 
gepensionneerden, verworven, door middel van verplichte 
stortingen, na hun pensionneering gedaan krachtens een der 
verzekeringswetten ander dan deze betreffende het mijn
werkerspensioen, worden door de .Algemeene Lijfrentekas 
uitbetaald. 

Deze laatste betaalt eveneens ~l de door niet verplichte 
stortingen gevestigde renten. 

Art. 116. Voorde krach tens de samengeordende wetten van 
30 .Augustus 1920 gepensionneerden, wier pensioen werd 
vastgesteld, rekening houdende met de renten die zouden 
gevest ig d zijn indien de stortingen met voorbehouden kapi
taal bij toepassing van bedoelde wetten, met afstand van 
kapitaal waren gedaan, wordt het bedrag van het aanvullend 
kapitaal ten laste van het Nationaal Fonds voorzien bij de 

J 
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·k 1 ·11 3lh~s Yan ile sameugeonl en<le \Yetten Yau ·1rt1 ·e en '.) en · · b d 
' .A t l 93""t met 60 frank verminrlerd, zoo het e rag· 25 uo·us us ' 

h ot 01·behouden kapi taal 156 frank t e boven gaat. Y::IU e VO 

D b l o·hebbeuclen bij vorige alinea bedoeld mogen de 
e e ano . l 1 t t h t voorbehouden kapitaa aten omze en m 

renten van e · d h 11 b d t 
afo·estan kapitaal, ten em e et vo e e rag e 

rent en van o · b . · Id 
· h t biJ'komencl o·ecleelte voorzien lJ voorme e o·enieten van e "' 

=r tikelen 31 en 3lbis. 

1- ITet oudenlomspens· oen voorzieu bij cle samen-
Ar1. '. 1 f . ·a -5 . 

d d vetten wordt vanaf den ee hJ van b Jaar aan creor en e . .., · d 
0 

d dsche miJ'nwerkers en vanaf 60 Jaar een e de on ergron d l 
d h miJ'nwerkers verleend. Het wor t evenwe bovengron se e . . d . 

f -5 · . verleend aan de belano·bebben mach1n1sten e1 van a b Jaa1 o . ·r 
·t ] l ·no·stoestellen die er kunnen van laten bl!Ji>en 

lU C e YI o ' · d · ' 1 
d d Dll'nstens der ti o· J·aren uitslu1tend met it spec1aa cre uren e o ' d 0 

k t belast n-eweest o-ezien er rekenmg wor t wer -, e z1Jn o ' . o .. 
(1' houden met werkdiensten van de ondergrondsche IDIJ~
oe ]- , . ' ' OOI' }1et berekenen Y:ll1 lle hoogerbedoe)cle dertig ,,-er ~e1 s, 
jaren . 

.A·( 18 De o·escbeiclen echtg,enooten van de krachtens de 
art!;~eis 3·1, 32~ 33, 33bis, 34, 36, 36bis, 37 e~ 39 van

0

.de 
ameno·eordende wetten gepensionneerde werkheden mooen 

: lecht: op de bepalingen van artikel 39bis van bedoelde wet
, k aken wanneer er Yoor hen geen van de vol-l·en aanspiaa m ' . . 

1 tot uitsluiting kan worden mgeroepen: o·ende rec en en 
0 

cl· echtbreuk tot een correc-1 o De echtgenoote, ie weg ens 
. 1 straf werd veroordeeld; 

t10nnee e ' . . b · d ht m t . d t de sche1dmo- u1ten en ec e 
2° D e die se er 0 b k d 1 ht ez f h ft o·ewoond of een e en s ec iemand sa.menwoont o ee o 

gedrag heeft ; d 'chtirre reclen het echtelijk huis 
30 Deze die zon er gew1 o 

heeft verlaten; . 'k ·tafel en bed en van goederen is 
· ht rhJ - van 

4° Deze d
1

e rec e · t haren laste werd uit-
h 'den en waarvan het vonms e gesc e1 

gesproken; l' O'h 'd de bewaring· der . weO'ens onwaarc Io e1 50 Deze aan w1e o . 
. rel of ontnomen' kinderen werd geweige 
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6° Deze die gedurende miuslens v: jf jaar met cl eu gepen
sio1111 eercle uiet heeft sameugewoond, tenzij echier er uii 
\rnn huwelijk een kind is gesproten ; 

7° D eze, wier echtgenoot het echtelijk huis wegens slechte 
behandelingeu van hnrentwege heef L verlaten ; 

8° D eze, die aanslag op het leven \Ull h:iar ech tgenool 
heeft gepleegd. 

Art. 19. Yoor de berekening Yan de m1u •mum clieuslver
str ekking bij toepassing van de samengeordende wetten 
,·ereischt, to t het verleenen van de ouderdomspensioeneu en 
de over]evings-en invaliditeîtsverg oerl ingen , " ·orcl t als wer
kelijke clienstverslrekk!ng beschomrcl onder dezelfde voor
waarden als op het oogenblik van ongeval of ziekte de ter
mijn waarin de belanghebbende, om reden van volledige 
werlwJJge::;cl1i k theid in uitvoering van een o,·ereen korn . i of 
een algemeene regeling, de verleende Yergoeding voor arbeicls
u11geval of zickl e genoot, foepasseli.ik op al rl e werklieclen 
ee11 er ondern eming of Yan een onclern emingsgroep zonder clat 
rlie fermijn echter zes maanclen mag oversclnijden. 

.Art. 20. D e in aanmerking te nemen duur van de mijn-
1liens te11, aa u de Yerzoeker. om ouclcrdo111spensioen of ;1n·a
lid ii.eîtspensioen en de controle over d;e ·diensten worden 
door de voorzorgskassen naar de volgende regels bepaalcl : 

a) W at betreft de periocle v66r 1Januari1912; 
D oor miel del: 

1° Van de gegevens vastgesteld op de loonstaten of andere 
stukken, die in het a rchie:f van cle ex ploitaties lig·gen; 

2° Van het loonboekje van den werkman; 
3° In voorkomend geval , van getuignissen . 
Om de verr;chtîn gen van de voorzorgskassen te vergemak

kelijken, houden de exploitanten ter beschikkîn,,. daarvan 
indien zij er om vragen , die archieven, welke de .:'erzekerin~· 
van de werklierlen annh elani:ren (staten , boek en betreffer.de 
de in en buiten dienstireding, enz. ). 

Alvorens ze te n ;et te cloen, bieclen zij aan de voorzorgs
kassen aan, ze hun over te maken. 

b) Voor de periode na 1 Januari 11912, worclt de conlrole 
O\er de door rl e exploitanten verschafte inlich tingen verzekercl 

1 ... 
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dnor de Yoorzorg kasseu door middel Yan de in hu11 bezi t 
xi.il.l<le per soonJijke steekkuar ten (rekenin g-cartou) . 

1° Yoor de periode Y:tll 1912 loi 1924, bi1111e11 dewelke de 
i11 :;chr .jYi11 g cler Yerzekeringsstorliugen on~ rle Yeertieu dagen 
wenl gedaan , word t elke veertieudaag-sche tenni.in, "·aan nor 
op hef· r eke11.i11 g--car ton de s tortingen niet is ingeschreveu , 
,·001· het berekenen rler tlieus le11 ui et in aanrnerkiuo· o·e1H.ï uen 

0 C" ' 

behoudens in het geval, dut de loonstalen :r.ouden vermelden 
da t er prestaties werden >erleend . 

Helzelfde geld t voor het gen1L clat de iu chri jYiug rn 11 de 
,- forting driemaandelijks werd gedaa11 ; 

2° Voor de periode i 11gaunde rnet 1 Jauuari 1925. per;ode. 
bi 11ne11 de,,·elke op het reke11 i11 g-cr11·to11 doorgaaus :,. lecht s 
de in schrijYin g van de jaarlijksche s torti11g \"oorkomt met 
hel g etal rnn <le vol brnchte werkdugen word t de duur <1er 
rl iens len yas tgesteld , oncler in a ch tnem!ng van het fei t da f 
een werkjaar een minimum van 264 werkclage11 behf'lst (oi 
12 maanden van 22 dagen ) . 

\Vunnee1· cle rlien ts tat en opgernaak L naar de sukken , w •l tll'

van sprake in de litt . a) en b), en de prestaties , welke hij 
verklaart te hebben verleend, niet overeenslemmeu, m;1g de 
verzoeker, in den zetel va n cl e voorzorgskas tzij zelf, ' tzi j 
tloor een persoon, die 11 ij daa toe aanstelt, van de op hem 
hetrekking hebbend e aangiften keunis nemen . 

Er zullen aan de voorzorgskassen met het oog op hel beko
men van een eenvormige toepassing van cl e regels , na te 
leven voor het vaststellen der prestaties, ond en1ch1 inge 11 
worden gegeven. 

c) Bi j afwijking van den onder voorgaancle litt. b) ver
melden regel, · worden binnen de periode van economisch e 
crîsis, voor de werklieclen werkzaam in exploitatîes ·;•elke 
een stelsel van werkloosheid bij beurtwisseling hebben 
ingericht , <le h11 11 nlzoo opgelegde clagen van onvri jwiUige 
werkloosheid als werkelijk volbrachte werkclagen besch(, uwd . 

D e exploitanten i;rorden er toe verzoc~t op de _t~aus ver
scha:fte eu aan de vorzorgskassen dnemaandeliJks over
"'emaakt naamlijsten, buîten het werkelijk getal werkdagen 
;an ied:ren werkman het getal dagen van onvr ijwiJlige 
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wel'kloosheid te vermelden, die aan ieder dier werklieden 
werden opgelegd. L aastvermeld getal zal door de voorzorgs
kassen op de persoonlijke steekkaart (rekening-carton) der 
bel:mghebbenden worden ingeschreven. 

Deze afwijking is slechts toepasselijk op de exploitaties, 
welke in normalen tijd minstens twintig werklieden aan 't 
werk hebben. 

Art . 21. De verzeker<len die, in den loop van de laatste 
tien J·aar, welke den leeftij<l voor het pensioen voorafo·aan 

b ' in de onder de wet vallende be<lrijfsondernemingen niet 
geregeld werkzaam waren en die, t!jclens een gedeelte dier 
periode, een ancler ambacht, een ander beroep of welk andere 
werkzaamheid ook, buiten vermelde bedrijfsondernemin.,.en 

b ' hebben uitgeoefencl of verricht, kunnen de bij artikel 31 van 
de samengeordende wetten voorziene voordeelen niet genieten, 
tenzi j zij het bewijs leveren dat z;j minstens tijdens het 
jaar, vorafganncle aan den clatum van het iudienen van de 
vraag om ouderdomspensioen op een normale en geregelde 
wijze mijnwerk hebben verricht. 

Oin b~schouwcl te kunnen worden als in den loop vau dit 
laatsie Jaar op een normale en geregelde wi.jze te hebben 
gewerkt, moet de werkman van bovenbedoelde cateo·orie 
bewijzen <lat hij, gedurencle vermeld jaar, minstens 264 ;'erk
dageu in de on.der de wet vallende bedrijfsondernemino·en 
beeft volbracht, daarin, in voorkomend .,.eval de clao·en ;an 

• • 0 J t:> 

werkloo. heul YOOr z1ekte of arbeidsonn·eval waarvoor de 
bij arti kel 7 van de samengeordende we

0

tten 'voorzieue stor
ti11gen werden gedaan , begrepen. 

Worden daarin eveneens de dageu van ziekte, die voor 
den exploitant, wegens de ontoereikende diensten, tot het 
verleenen van de bij art;kel 2 van de overeenkomst van 
20 Mei 1920 voorziene ziektoelagen geen aanleiding hebben 
gegeven. 

\Vonl f' n, cl aarenbov-en, in voorkomencl geval, in het getal 
van 264 begrepen, de dagen van onvrijwillige werkloosheid, 
opgelegd aan den werkman in de exploitaties, die een stelsel 
v:rn werklooshe;d hi j beurtwiRseling hebben ingevoerd. 
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. voor.,.aande alinea is echter n iet toepas-
J?.e bepalinge:el::~·hebb:nden die in exploitaties w~rken 

sebJk op de "' . 1 niet minstens twintio- werkheden 
welke in normale penoc e 0 

aan 't werk hebben. · · d 
. . . 1 ra dit artikel voorziene peno e van een 

De b•J ahnea , ,n . . . h 'd d 
. . ·l o·cl met de duur van de af"\\ez1g e1 van en 
JUar wordt ve1d:n.:erkherneming, indien het vast staat da~ in 
werkman, na ld afwezio·beid de werkman zich bu!ten 
d l op van verme e " "' . 

en o t vallende bedrijfsondernemmgen aan geen 
de onder de we .. 
bezigheid heeft gewiJd . 

H t b . · artikel 36 van de samengeordende wetten 
Art 22. e lJ h 1 ] 

.' , ·t'oneel pensioen worc1 t slec ts ver eenc op 
YOOl':.IIell pl opol 1 d 1 t 

' d d· t d belano·hebbende in den loop van e aats e voorwaar e a e 0 . . . . ] · · 

. · lke den datum wnarop h iJ ophield m ce m1Jnen 
tien par, we d (264 6) 

werken vooraJgaan, tijdens minstens 1,584 ag~n x . 
~e d de wet vallend bedrijf werkelijk heeft gearbe1d. 
Jll een on er . . . 

I d 1 584 clao·en volbracbte werkdagen worden, m voo1-
n e ,· b kl h "d t 

1 . 1 beo·repen de dagen van wer . oos e1 en 
komenc g evn ' "' 1 b ' . ·t'L- 1 

. 1 . , . kte of arbeidsono·eval, wanrvoor ce IJ a1 i ~e 
n·e,·o n·e 'an z1e "' . t' rd en 
0 

'"' ] meno·erclende wet ten voorz1ene stor ingen we 1 van ce sa o 

o·edaan. d d . an 0 W orden eveneens in bet getal 264 begrepen, e age1: v , 
. . ·11· . werHoosheïd opn·elegcl aan den werkroan m cle 

onvr'JWl ioe ~ ' "' 'd b ' . b t . . . . ~ cl. een stelsel van werklooshe1 lJ eur w1s-
exploitahe:o, ~e . 

. h b ben 1Il •»evoe1 d. 
selmg e . "' voor"'aande alinea is echter niet toepas-

D b Jalu1 n· van oc c 1 . . k 
e e1 c "' 1 .,.h bbenclen die in exp 01tat•es wer ·en 

l. 'k de be ano e ' . . kl. d se lJ - op ,. d niet minstens tw1ntig wer ie en 
11 • ormale peuo e, "·e Ke, in n 

't k hebben. · d t ' 
aan wer. van dit artikel voorziene per'o e van ien 

De in alinea 1 1 .,. tiJ' cl verlengd als het den 
1 t evenzoo anoen . f 

J·aar worc t me , ·ekte arbe1dsongeval o aan 
t O'evol n·e van z1 ' 1 

miJ'nwerker en ° "' . t ·J·ten "'emis van werkge egen-. h depressie e w1 . "' . 
een econom1sc e. . h t ;J·nbedrijf te arbe1den. 

. . i · 'k was m e Dl · . . 
he1d, onmoge 1J h bb de het bewlJS te leveren dat 

d belan°· e en b'kt · Het behoort en . 0 :f ·beidsono·eval ongesc 1 is 
r.1ekte o ai "' . · 

hiJ. ten .,.evolge van ' 1 ·J·ze in een onder te toepassmg 
"' orma e w1 . . dt 

o·eworden om op een n 1 . 'f t ar·beülen. Dit bew1JS wor , 
,., 1 d be< l'll e van de wet val en · 
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ech ! <:r. ni et uaug-euo111e11 e11 de a rbeid.sunge-chik theid l llLIJ.f 

niet worden ingebracht YOOI' de periuden, binnen de welke 
de .belanghebbende door zijn per. oonlijk werk meer dan 
-1:50 frank per maand heeft verdiend. 

Luatst.vermeld bedrag mag "·orden gewijzigd bij een regle
ment door den bebeenaad van het Nationaal Fonds getroffen 
en bij koninklijk besluit goedgekeurd. 

~lke periode van onvr ij"·illige werklooshei<l, voor tvloeiende 
uit eeu economische crisis, wordt slech ts in aanmerking 
g-euomeu, op Yoorwaarde clat de belano·hebbem1e tot staYin•" 

.. . 0 ' b 

, n111 :i:1Ju pens10ensaauvraag, een geLuigschrift van afdanking 
voorlegt, op het beoogd t ijclstip door den explo ' tant afo·ele
verd, en waarbij wordt verklaard dat de belanghebb~nde 
wegens gebrek aan werk werd afgedankt. 

De belanghebbende <lient, daarenboven, een getuigschrift 
van de gewestelijke arbeidsbeurs voor te lem"en waarb i·J· OO 1 

wonlt ni ·tgesteld <lat h ' j g·edureucle de iu aanrnerking te 
nemen periode bij die instelling, als mijnwerker was ino·e
scbr~ven, en clat hij de werkaanbiedingen van mijnond~r
n~rnmgen _ of v~n da::u:mee gelijkgestelde beclrijfsonderne
rnmgen Illet heeft gewe1gerd. 

De bij alinea een voorz!eue peride vau <l la t t t' · 
d 

e a s e ien Jaar 
wor t ev~ueens met evenzoo langen tijd verlen0>d als de mi ·n-
werker m cl 1 ° J . . ' en oop van vermelde periode werkzaam was in 
de m1Jnen van een vreemd land. 

_ De periode van een jaar, waarvan in alinea 3 van di t ai-ti
kel. sprake, wordt met even zoolangen tijd verlengd als J e 
we1k~an, na het aanvangen van die periode in d · · 
af , · d · ' e m1Jn wez1g was, m ien het vast staat l t l . . . cl 1 b d ld f . . . , c a HJ m en oop vau 

e oe e a wez1gh~1.d bu1ten de onder de toepassing van de 
wet. va~lende bednJfsonderneming·en zich aan geen ande1'e 
bez1ghe1d heeft gewijd. 

Art. 23. De bepaling van alinea 12 van artikel 36 van de 
samengeordende wetten waarbiJ. het verleenen · 1 van een pen-
s10entoes ag wordt voorzien op den le f't' ·a 60 . 
cl 

e 1J van Jaar aan 
e belanghebbenden, ais onder o·1·0 Hclsche werl-lied . 

s 'onneerd, die eveneens bewiJ'ze: aan l ~ 1 ken gepen, ce opperv a te te heb-

.1 

,, 
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ben o·ewerkt vindt haar toepassing niet in de bepalingen van 
de F~·ansch-Belgische overeenkomst Yan 21 hlei 1927 . 

Voor de toepassing van aliuea 12 van artikel 36 van de 
sameugeorclencle wetten, "·ordt er voor den belanghebbe~de 
met de door hem verrichte ondergrondsche werken rekemng 
o·ehouclen en die voor het verleenen van het hoofclpensioen 
~p 55 ja.ar niet in aanmerking k?nden 'rnrden genornen om 
reden <lat bedoelde werken geen Jaar badden gednurd. 

Voor het berekenen van den pensioen toeslag voorzien bij 
ùezelfde alinea 12 van bovenvermeld a.rtikel 36, wordt het 
pell:<Îoe

11
ge(1eelte reecls Yoor de ondergronds.che dienst~u to.e_

o·ekend, voor de belanghebbenden van €0 Jaar oud die VnJ
~·ezel, weduwnaar of gedivorceerd zijn, naar het bij 3° (al.6 ) 
van voormeld artikel 36 opgegeven bedrag bepaald, zonder 
toepassing van bet minimum van 3,200 frank, waarv:m in 
a.l inea 10 van hetzelfde artikel sprake . 

Dit minimum van 3,200 frank wordt echter gehaudhaafd, 
indien het totaal pensioen, a.lzoo samen voor de onder-

1 h en boveno·rondsche diensten berekend, vermeld 
gront se e o 

minimum niet bereikt. 
De krachtens artikel 36 van de sa.mengeordencle wetten 

gepensionneerden worden beschouwcl als werklieden die niet 
meer naar de:i:elfde regels a.ls deze bij artikel 31 van bedoeld-e 

"·etten vermeld werken. 

A ·t 24. A. De werklieden, die wegens een economische 
• ·

1 
. f 

1
·
11

o·evol o·e bet sto1)zetten van de e:s:ploitatie, bij arti-
<' t'lSJS 0 o o 
kel 34 van de samengeordende wetten beoogd, werden afge-

cl an kt moeten bewijzen: 

1
0 D' t .. b1·J· de werkbeurs van hun streek als mijnwerker 

a ZlJ . . b l . 'f . . . 
of arbeicler >an een dnarmee gehJ kgesteld ec l'lJ z1Jn mge-
::;chreven, gedurencle de periode .~egrep.en tusschen het oo~~n-

bl 
·k . . bet ,,erk in de m1Jn of lll een daarmee gehJk-
1 "aa1 op 1 f · ·cl d 

ld b d 
· 'f werd stilo·eleO'd en den ee t1J om te wor en 

O'este e I'lJ 0 c . . a· 
0 . ·d of ten minste tiJdens de twee pren, ie 
o·epens•onneeI · d d 
0 • 

1
. n de vraa0> om o·epens10nneer te wor en, 

het 1nc ienen va o 
0 

voorafgingen; 
Noch tans, voor 

de belangbebbenden , die na den leeftijd 
afg-edan kt, ionien ZlJ onderg-rondsche 

n 11 50 jaar werd en 
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werklieden zijn, of na den leeftijd van 58 jaar, indien zij· 
bovengrondsche werkliede.n zijn , en die binnen de periode· 
beg-repen lusschen het ophonden Yan het mijnwerk en d1en 
wet telijken leeftijd Yoor het pensioe11 , verzuimd hebben zich 
in cl e Arbeidbeurs te ]aten inschrijYen, wordt bovenbepaald e 
te1 mi.in Yan twee jaar op een periocle gebracb t gelijk aan 
die beg-repen tus. chen den dat,um, waarop z:j werden 
afg•ecl ankt en die11 waarop de belanghebbencl e <l eu leeftijcl 
Yoor het JJensioen beef t bereikt. 

In dit geval, wordt het pensioen verleencl van den eersten 
dag af van de maand volgende op die, waarin de belang
hebbende het bewijs levert clat hij gedm ende den vereischten 
tijd bij de Arbeidsbeurs was ingeschreven. 

2° Dat zij cloor een getl1igschrift, afgeleverd door de 
gewestelijke Arbeidsbeurs kunnen bewijzen , geen werk
aanbod , 't zij in de koolmijnen, 't zij in de daarmee gelijk
gestelde bedrijven, van de hand te hebben gewezen; 

3° Dat zij de bedrijfshofden persoonlijk stappen hebben 
aangewend, om de kwaliteit van m,ijnwerker terug te bekom
men. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het voorleggen 
van getuigschriften, uitgaande van drie bedrijfshoofden, die 
in hun omgeving wonen of van het bedrijfshoofd waar zij 
laatst hebben gewerkt en verklarende clat hun aanvraag om 
werk, niet in aanmerking kon worden genomen. 

Deze laatste voorwaarde worclt enkel ver eischt voor de 
werklieden, die bij toepassing van artikel 34 van de samen
geordende wetten, v66r 1 J anuari 1933, met het ouderdom.s
pensioen begunstig d werd en , voor zooveel zij v66r 1 J anuari 
1931, tot een stilgelegd bedrijf hebben behoord . 

Zoo deze belanghebbenclen evenwel den wettelijke leefijd 
voor de pensioenneering , op 1 J anuari 1931 hebben over
schreden , dienen zij door aile noodige rech tsmicfdelen het 
bewijs te leveren, <lat zij het noodige hebben gedaan om de 
k waliteit van mijnwerker terug te krijgen. 

B . W at de belanghebbenden betreft die in hoedanigheid 
van bedienden of vaste secretarissen van de centrale vakbond
or()'anisatie der miJ"nwerkers te werk ZÏJ·n clienen deze slech ts 

0 ' • 
het bewijze te leveren <lat zij opgehouden hebben in de miJn 
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. d ld betrekkino·en waar te nemen 
b venbe oe e 0 

• ·l heb-te werken om o . .d mijnwerker met ve1 oren 
dat ZÎJ. de hoedan1ghe1 van t ". de miJ·n te werken en de 

en houden me m . . t 
ben tusschen het o~. d s ndicale organisaties of dat ZlJ en 
in dienst treding biJ e y · aar die den datum van het 
minste O'edurende de t~ee. J m pensioen voorafgingen tot 
. . o hun aanv1aag o 
md!enen van h bb n behoord. 

t elde e e 
laats verm t ff belano·hebbenden 

11 n·e ro en o 
d onn·eva en o • d 

C W at de oor o . . t leveren dat hen m e . d , het bewLJS e 
t dienen eze · , 'n onder de sam.en-aangaa ' t ld heeft m ee 

· "kh · d o-es e ' d datum van onmogehJ • e1 o 11 d bedriJI t usschen en . 
d tten va en · d 'dom bere1-orden e we · · d n pens10enou e1 ge a· aarop ZlJ e d 

hun ong·eval en ien w . . d hetzij boven den gron ' op 
I· n hetzij onder den g1on ' 

l:~r~ale wijze te werke~. ·l nd aan een belanghebben~e 
. ·dt n'et ve1 ee . nl' "k b id H et pens1oen wo1 . . . d;en de persoo lJ ·e ar e 

cl t o-on e m ' d 
•an laatst vermel e ca eo .'.· h tt e onverschillig den aar 

"\ o·eval vein e ' d o· brach t dieu hij na het one 450 frank per maan opoe 
cl . n arbeid meer dan van ie ' 

a . ono·en1.Uen heeft. o·etroïfen cloor an e1 e o , 
Voorde belanghebbenden o arbeid voorvielen, zal ander-

d (lie welke gedurende den a ameno-eordende wet-
an . . t"l·el 34 van e s o h t 

Z ;J·ds het pensien, b1J ar i ~ " h t als vergoeding van e 
. . t h t bedraœ v ... n e . d" het 

ten voorzten me e . : verm.inclerd ~orden, m ien t" 
o· val verkregen pens1oe . . . den vorm van stor mg 

once .1 beel of o·edeel tehJk onde1 l l belano·hebbende a o·e o d za c e o . 
ongev o "t al wordt vergoe ' . dat o-eliJk 
van een kap1 a tvan o·ende een pens1oen .. . o 

h d worden als on o d" l Alo·emeene L1Jfrente-
besc ouwt de onDliddellijke rente h1etc eno·e~al zou toekennen 
staat me t oo·enblik van e o o kapitaal 

he o o k ·taal van een 
kas hem op . et afstand van api ' ·t 1 dat de 

·t'no· J1l < t het kap1 aa 
voor de s~~t - boe,drag gelijkd _staa!o:~ zijn ongevai bekomen 
waarvan de als vergoe ing 
belan o·hebben 

o . . f ten gevolge van een 
h eeft.. h bbenden, die tiJdens o lke hem kon worden 

De belang e ·echtmatige daad, we ff kan op het 
. d d of een onr 1 werd o·etro en, 

mis aa door een ongeva o .vetten voorzien pen-
toeg·eschreven, d mengeordende ' · 

. . . 4 van e sri 
b1J artikel 3 . ak mriken. 
sien geen aanspra 
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De poging tot zelfmoord wordt als geen ongeval beschouwd. 
Art. 25. Om met het pensioen te worden begunstigd voor

zien b: j artikel 36bis van de samengeordende wetten , ll\oeten 
de belanghebbenclen, bij het indienen hunner aanvraag, het 
bij l°, 2° en 3° van voorgaand artikel 24A vereischt bewijs 
leveren. 

De belanghebbenden die op 1 Mei 1936 in de Arbeidsbeurs 
niet waren ingeschreven, zullen worden aangezien also:f ze 
deze formaliteit op den datum hunner a:fclanking haclden ver
vuld, indien ze er zich v66r 11 October 1936 lieten inschrijven. 

Voor de belanghebbenden die verwaarloosd hebben zich 
v66r 1 Gctober 1936 in de Arbeidsbeurs te laten inschrijven 
en die op clien clatum meer clan 53 jaar oud zijn, indien ze 
ondergrondsche werklieclen zijn, of meer dan 58 jaar, indien 
ze bovengrondsche werklieden zijn, wordt de in 1° van boven
staande artikel 24 voorziene termijn van twee jaar op een 
termijn gebracht gelijk aan dien begrepen t usschen 1' October 
193G en clen datum waarop ze den leeftijcl om te worden 
gepensionneerd bereiken. 

Bij afwijking van voorgaande bepalingen, zullen de belano·
hebbenden, die v66r 1 N ovember 1936 den lee:ftijd om œepe~
sionneerd te wor den zullen bereikt hebben het pe~s·o . . b. . , i en 
gemeten voorz1en IJ voorgaand artikel 36bi's l . d . . , one e1 e 
een1ge voorwaarde een getmgschrift ad hoc voor t 1 O'o· 

b
. · d e e00en, 

waar lJ wor t verklaard dat ZÎJ. weœens de eco m· h · . . o no isc e cn-
818 o:f het stillegen van de exploitatie waarin ze werkzaam 
waren, werden afgedankt. 

De bepali~gen van dit ~rtik~l zijn eveneens toepasselijk 
op de werklieden bedoeld in al inea 3 van artikel 34 van de 
samengeordende wetten, ?ehoudens dat de belanghebbenden 
van d eze laatste categone bovendien het bewijs dienen f 
te leveren da,t ze wegens lichamelijke ontoereikenheid werd:n 
a:fgedankt en dat hun vraaœ om inval1'c]i'tei't to lao· · t d · ·11· d 0 s e 0 e nie wer 
mgewl ig Oll\ reden dat ze nog in staat '. . d z1Jn in een on er 
de wet vallende exploitatie als bovengroncl sche arbeiders te 
werken. 

Er wordt daarenbov~n van de bij dit artikel 36bis bedoelde 
belanghebbenden vere1scht, opdat ze met het bij di tar tikel 
voorzien pensioen zouden kunnen worden begunstigd, dat 
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zij er ...-an laten blijken in hel jnnr dn t o~midd ell~j.k hu11 
a:fdanking vooraîgaat, geregeld en norm~al m de IlllJnen te 
hebben œewerkt, 't is te zeggen dat ze rn den loop van dat 
jaar mi:stens tweehonderd vier en zestig werkdagen in de 
on cler de wet vallende bedrijven hebben volbracht. 

I n dit getal van tweehonderd vi.er en zesti~· clagen worden 
eventueel de dagen va.n werklooshe1d wegens z1ekte o:f ongeval 
beœrepen waarvoor de b i.j artikel 1 van bedoelde samen
o·e~rdend~ wetten voorziene stortingen werden gedaan. 
.., W orden eveneens in dit getal van 264 begrepen, de dagen 

vriJ.willio·e werkloosheicl aan den werkman opgelegd 
van on o 1 h ·a b .. b t 
in de exploitaties die een stelsel van werk oos e• lJ eur -
wisselino- hebben ingvoerd .. 

De te~·mijn van één jaar, waarvan boYen sprake, word t 
verlengcl met den cluur van de n:fwezig-heicl Yan den wer.~man 

h t aanvano·en van dien termijn, alsmede de dagen hJdens 
na e o . · h.. k 
clewelke de werkman in de exploi tat•e, waar~n l J wer_-zaa~ 

mstancliœheden die een collectieve afwez1ghe1d 
was wegens 0 c n • . 

' b l t 'et ]1eeft kunnen werken, rnchen 11et teweeœ rac l en, Dl . . . . . 

b 
..., . ] t ]e werhnan tijclens rh e afwez1ghe1d, buiten 

ewezen is c a c '- • ' b · h ·a h ft er 
de oncler cle wet vallencle beclrijven geen ez1g ei ee v -

1·icht. 
De a:fgedankte werklieclen mogen, buit~n ~e ond~~· cl.~ 

wet vallende exploitaties hun cliensten aanb1eden , terw1Jl ZlJ 
hun rechten op het bij de artikels 34 en 36bis van de samen
o·eordencle wetten voorzien pensioen bebouclen; nochtans, 
'"' · · l n diensten oncler bovenvermelde voorwaarden 
wanneer ZlJ lU d 

bden moeten z;j in cle onder de wet vallen e 
hebben aange ' · . · b 

a · · h t ,.e1•1 - h ervatten inœeval de arbe1ds eurs van 
be n1ven e '' L~ .., • • • 

·1· t · t hun in ]aatst vermelde exploitaties aTbeulsgele-
hun ois n e < < 

o·en h eicl verstrekt. ,.., 

D 
· vooro-anncl artikel 24 beoogde werklieden 

Art 26 . e m n . · d b. · artikel 31 b;s van de samengeorclende wetten 
o·emeten e lJ b . . 1 1 t ,.... . de len indien zij het ew1JS everen c a ze 
voorziene voor e ' · h b t d · · ]'t t ikel vasto·estelde vere1sc ten ean woor en. 
aan cle .b1J ci ar 0 

A ·t 21 I O'eval er twee echtgenooten zijn, die wep:ens 
1 ·cl· ·. tno sinœ van cle samengeordencle wetten gepen-

nmler om in oepas ,.., 
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sionneerd zijn, wordt de rentetoeslag ten laste van het Rijk 
slechts aan den echtgenoot v~rleend . 

Ingeval het gaat om twee echtgenooten, die in toepassing 
van de samengeordende wetten pensioengerechtigd zijn, de 
echigenoot, op een ouderdomspensioeu, de echtgeuoote, op 
een invaliditeitspensioen, wordt laats tvermeld pensioen met 
het gedeelte van het Rijk verminderd. 

Ingeval er twee echtgenooten zijn, waarvan de eene in 
toepassing van de samengeordende wetten en de andere in 
toepassing van een andere wet betreffende een verplichte 
verzekering is gepensionneerd, wordt de rentetoeslag ten 
laste van het Rijk slechts aan den echtgenoot verleend. 

Art. 28. De pensioengerechtigde, die een evenredig ouder
domspensioen geniet, mag de diensten in een van de onder 
de wet vallende bedrijven na zijn pensionneering verstrekt 
niet laten gelden, wanneer het gaat om een ouderdomspen
sioen ...-oorzien b: j artikeleu 31 of 3lbis van de samengeordende 
wett en of wanneer het na zijn pensionneernig een evenredig 
pensioen van een hooger bedrag betreft. 

Art . 29. De werkman die, op het oogenblik va,n zijn mobi
lisatie, zijn wegvoering of zijn ballingscbap, in een onder 
de wet vallencl Belgisch bedrijf werkzaam was, mag op de 
bij de bepalingen van artikels 40 en 41 van de samengeor
dende wetten voorziene voordeelen aanspraak maken, indien 
hij het bewijs lever t dat hij als mijnwerker in een Belgische 
mijn werkzaam was of dat hij op dit oogenbl!k, wegens 
ziekte of arbeidsongeval of wegens het stilleggen van de 
exploitatie ingevolge den oorlog, tijdelijk het werk had 
stopgezet, of nog dat het hem, tijdens den oorlog, onmogelijk 
was zich nog langer naar een Belg·ische mijn te begeven om 
er te werken, ten gevolg·e van de afschaff;ng der verkeers
miclcl elen of ...-an maalregelen door het bezittino·sleo·er in 

0 0 de etapegebieden getroffen. 

Mag eveneens op het bij de ertikels 40 en 41 voorzien voor
deel aanspraak maken, de Belgische werkman die op Iiet 
oogenblik van de mobilisatie werkzaam was in een mijn

exp]o=tatie gelegen in een land, waarmee inzake mijnwerkers
pensioen een wederzijdsche overeenkomst was gesloten. 
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Art. 30. De belanghebbende, di_e ve1:~angt met. de voor
cleelen te worden beguns tigd voorz1en b1J de bepahnge~ . van 

·t"k 1 4lb"s van de saruengeordende wetten, moet b13 de ai 1 e 1 · · k · · 
V . ·skas van ziJ"n district van den cluur van z13n ·n3 gs-oorzo1 g h. · · • t 
d. t .als soldaat a]smede van de clatums, waarop 'J m 

iens , · · cl " t d 
le"'er heeft dienst genomenen waarop hij van z13n rens wer 
on°theven, laten blijken. . . 

Hij client haar bovendien het bewijs t~ leveren da_t h1J 
· d b" · artikel 4lbis bedoelde omstand1gheden verkeert, 
m e IJ d . . k t 

b . · h " · r·hi"nderd werd 'tzi.j in e m13n wer zaam e waar !J lJ ve . . Cl' , •• 

· · t t 0 het ooo·enblik van z1Jn vertrek tot het leoer, tz1J 
Z!Jll 0 p o b. d b". 

. . kr·J·"'sdienst te hebben volbracht, mnen en lJ ver-
na z1Jn 1 o k · d · · t he 
meld artikel bepaalden termijn, het wer m e m.1Jn e r-

nemen. 
· · vriJ"-will; "'e werkloosheid wordt slech ts 

Elke term1Jn van on ·o dat de belanoo-heb-
k . m op voorwaarde in aanmer mg geno en 

bende voorlegt : h" · 
. h "ft waarbij wordt verklaard dat IJ 

1 o E en getuigsc n '·k werd afo-edankt noch terug aan-
wegens gebrek aan wer . o 

genomen; . . . de "'ewestelijke arbeiclsbeurs, 
2• Een get uigschnft van . . b" den in aanroerking 

waarbij wo·rdt bewezen dat hiJ . mnen k het le"'er 
. . 't . . 66 . ZÎJn vertre naar o ' 

te nemen term13n, ZIJ v I • . • 1 mi "nwerker 
't .. na het verloopen van den kn3gsdienst, as J b d 

ZIJ ' d t hï het aan o . eld or"'anisme was ing eschreven; a J 
in verm o h f . d 

.. diensten n i et ee t gewe1ger . 
van m13n t ] 2" overgenomen voorwaarden wor-

D nder bovens aanc d" ,, 1 Mei 
e o 1 O"hebbencfon niet vereischt, ie voor den van de be ano 

krÏ"'sdienst hebben begonnen. . 
1936 hun Jo b l h bbenden die op 1 :Mei 193€ de e ang e • 

N ochtans voor . . t . an laatsvermelde voorwaardeu 
] apens z1Jn, moe e1 a 1 . . d" t 

onder ce w . . b t verloopen van den cn3gs iens 
betreffende den term1Jn na e 

worden voldaan. . b t eft voorzien bij art ikel 4lbis en 
Wat de stort•nge~ ke r die n~ 30 September 1919 aan 

den wer man , b 1 l bb ] vereischt van ft ldaan client de e ang ie enc e 
. . ] . enst h ee vo ' ' t d 

ziJ·n knJO'S010 . . 1. t rict een aanvraag .e oen o kas van :t1Jn c is 
b ij de voorzorg . t mo"'en verrichten. 

Ide stortmgen e . o . om verme 
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D e stortingen waarvan sprake, mogen 'tzij in eens, ' tzi j 
bij maandelijksche bijdragen van 10 frank of een veelvou<l 
rnn 10 frank worden gedaan. 

'.'" oor de werklieden in een on der de wet vallende exploi
tah e werkzaam, worden de stortingen door het toedoen dien 
es.ploitatie verricht. 

Deze stortingen worclen op den gfobalen staat betreffende 
de afhoudingen, krachtens artikel 7 van dit besluit aan de 
v~orzorgskassen toegestuurd, op een speciale wijze vermeld. 
D 1e stor tingeu worden uiterlijk den 15° vau de maand vol
gende op die, waarin zij werden geïnd, aan de voorzorgskas 
overgemaakt. 

Bedoelde stortingen worden eveneens inn·eschreven in een 
spec:iual driemaanrlel ij ksch bord ereel houde~1de de 11au1en en 
voornamen van de betrokken werkliedeu alsmede het be1oop 
van de voor ieder van hen gestorte bijdragen. 

Voor elke s tort ing wordt door vermelde voorzorg·skas tot 
s laYing een kwitantie afgeleverd. 

Voor de werklieden, die werkloos zijn of in bedrijf, <lat 
ni eL ond er de bepa,lingen vau de samengeonlende weUen valt, 
werkzaam zijn, mogen bedoelde stortiugen <loor hen recht
s tTeeks in de voorzorgskas, worden gedaan van het district 
waarin de steenkolenmijn, waar zij h et laa.st hebben gewerkt '. 
is gelegen . 

Voor rl e \rerldieden , die reeds eeu ouderd omspensioen of 
('en irwaliditeitstoelage geuieten , besl' . sen il e bes lllttr,-;corn
rnissies Yan de voorzorgska sse11 onYerwijld omirent de r ech
ten Y:Jll deze werklieden op h

1

et bij a1:til:e1 4l bis Yoorzien 
voordeel, en laas tverrnelden ontvangen de verhooging, 
de\1elke hun, in Yoo1 korn end geYal , Yannf den eerstell dag 
,-au de maand Yol gen rl e op cl ;e, waarin zij hun aanvraag 
hehhen ingediencl , wordt toegestaan . 

De eventueele stortingen, voorzien bij artikel 4lbis worden 
rnor de belang bebbenden van ]aastvermelde categorie gedaau 
op het hedrag vau vermelde pen sioens- of toelan'everhoo(}'inn· 

• t:> 0 l'J • 

\ Vat de belanghebbenclen betreft, d ie h et pensioen of de 
toelag-e nog niet genieten , zal er omtrent bun recht op het 
hi.i adikel 4lb· s voorzie11 voordee] terzelfderti.id wonlen 

l . 
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beslis t als omtren t de aanYraag die ze later met het oog· op 
het bekomen Yan een pensioen of een toelage zuUen indiene11 . 

De als solclaat volbrachte krijgsdiensten komen ,·oor het 
berekenen der mijndiensten ten volle in aanmerking . 

N ochtans, wat de stortingen betreft, worden de period.en 
van vijftien dagen en mincler niet in acht genomen; de peno
clen van meer dan vijftien dagen worden: voor een maand 

gerekencl. 
De periocleu van wederoproe?ing. geven geen aanleiding 

t t storten · zij worden echter met afgetrokken van den door 
d~ exploita~ten Yastgestelclen diensttijd. 

Voor de belanghebbenden die op 30 September 1919 .?un 
krijg-sdienst volbrachten, geven alleen .cl~ perioden van kr1Jgs
dienst, gedaan na <l ien datl,lm, aanle1dmg tot storten. 

Afdeelin g II. - Voordeelen verleend aan 
de invalide arbeiders. 

Art. 31. De arbei<lers waarop de wet va~. 30 December 1924 
of de wet van 1 Augustus 1930, toepassehJk was kan om het 
· · · · · · b' · rt'kel 32 van de samen-mvahd1te1tspens1oen, voorzien lJ a 1 , . . . . 
rreordende wetten verzoeken op voorwaarde dat h1J het bew1JS 
levert van de ono·eschiktheid waarin hij zich bevindt om op 
normale wijze in°het onder cl~ wet vallend bedrijf 'tzij onder 
den. grond, 'tzij boven den grond te arbeiden. 

Deze ongeschiktheicl wordt vastgesteld door een genees-

k cl . attest door den aanvrager overgelegd, den aard der un ig · h 
a ·n aanduidende alsmede de gevolgen ervan opz1c -aan oen1 (}' ' . 

tens de ai'.beidsgeschiktheid van den aanvrager rn de onder-

ml'nrr waarin hij werkzaam is. ne o• 

D Zor(}'skas belast met het onderzoek van de aanvraag e voor o · d 
d belan(l'hebbende mag als zij zulk s noodig acht, en 

van en ° ' d · 
aan h et onderzoek van een door h aa.r aange mden aanvrager . h 

cl kt nderwerpen of bevelen dat de belanghebbende z1c 
o er o d ·a . . h . . d or de vorzorgakas aan te u1 en lllric fang aan een 111 een o . 

Yoorloopig-e " ·narnemrng onderwerpe . 

I (}' 1 ·er 0 rotrent de door den bestuurraad der voorzor gs-
noeva h · 1 h . 

k Omen beslissin"' biJ' het hooger se e1c sgerec t in as gen ° 
beroep wordt gegaan, kan de anvrager aan het onderzoek van 
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een door bedoeld hooger gerecht aangestelde dokter worden 
onderworpen. 

Het voordeel voorzien bij de bepalingen van dit artikel 
word t slechts verleend, in zoover de aanvraag wordt ingediend 
binnen den termijn van twee ja,ar van den datum af waarop 
<le arbeid in de mijnwerkelijk ophoudt . 

Voor vermelde termijn van twee jaar is ook van toepassing 
voor de aanvragen die van 1 J anuari 1935 af werden 
ingediend. 

De belanghebbende wier aanvraag , na laastvermelden 
datum ingediend, wegens den termijn van één jaar bij de 
vroeger bepalingen voorzien, verworpen werd, worden er toe 
verzocht een nieu we aanvraag in te dienen . 

Elke anvraag ·van <lien aard z!}.l, indien zij v66r 1 Januari 
1938 b ij de bevoegde voorzorgskas opnieuw ingediend werd, 
beschou wd worden als bij di t organisme op 1 ûctober 1937 
toegekomen. 

Ar t. 32. Bij de berekening van zijn dienstjaren voor de 
ioepas.sing Yan het ar tikel 32 ùer samengeordende w.et ten, 
heeft <le aanvrager om een invaliditeitspensioen het recht, 
het arbeidstijdperk g·edurende hetwelk hij een ziek tetoelage 
heett g-enoten 'n u itvoeri.ng van een overeenkomst of van een 
algemeene I'eg eling toepasseli jk op al de arbeiders van een 
onderneming of van een groep van ondernemingen,1 in aan
merking te la.ten komen. 

H et invalidi teitspensioen kan n iet worden verleend aan 
den beln ngbehhende, die, op het oog1enblik <lat bij ûjn aa.11-
vraag indien t, de vereischten vervult om bij t oepassing van 
de samengeordende wetten het ouderdomspensioen te genie
t en. 

De invalide die onder den grond en boven den grond 
werkzaam was, kan zijn wensch, om een pensioen te bekomen 
berekend hetzij naar verhouding van de onder den grond 
hewezen dieusten, betzij naar verhouding van al de bewezen 
diensten samen ( ondergrondsche en bovengrondsche) kenbaar 
maken. 

De keuze door den aanvr ager gedaan, bepaalt definitief 
;.;ijn rechts t·oest an cl a ls ond ergronder of bovengTonder wat 
het invaliditeitspensioen en het ouderdomspensioen betreft . 
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Evenwel, teu einde aan een belanghebbende het eventueel 
g enot van het bij ar tikel 33bis van de samngeordende wetten 
voorzien ouderdomspensioen te verzekeren, zal de invalide die 
minstens twintig jaar dienst heeft, waarvan minder dan twin
t ig jaar onder den grond, het invalidi teitspensioen berekend 
11aal' al zijn diensten samen, moeten bekomen. 

De iu de gelijkgestelde bedrijven ( andern dan leisteen
"Toeven wetsteenontgiun?ngen en vormkleigroeven ) onder 
0 ' den g rond bewezen diens ten , komen voor de toepassing van 
ar t ikel 32 van de samengeordende wetten in dezelfde mate 
ais de diens ten bewezen in de steenkoolmijnen boven den 
grond , in aanmerk ing. 

Ar t. J J . W anneer de werkIUan nu eens in Belgisch mijnen , 
clan eens in lllijnen heef t gewerkt, die in een land gelegen 
ûju , waarmee inzake mijnwerkerspensioen, een wederzijdsche 
0 ,·ereenkomsl "·as getroffen, worden de diensten bewezen in 
]ansL·..-ermeld land in aanmerking genomen tot rechtvaard1-
11·iuo· Y:lll bovenVOOrziene ID,ÎDÎma diensten. 
0 0 

Kochtans wordt het bedrag van het iuva.lidi teitspensioen 
slechLs ùepaald afhnukelij k van deu dnur der diensten alleeu 
in Belgi sche mijnen be\\'ezen en op de basissen per dienstjaar, 
in de alinea's 2 tot 5 van ar ti kel 32 vau de samengeordefüle 
wett eu aangeduid, volgens de categorie waartoe de pensioen
aann·ager behoort, en di t zon<ler rekening te houden van de 
mini ma va11 J ,200 en 2,500 fra nk , i n a li11ea's 8 en 9 van ar ti
kPI :12 \'all d.e ;;a 111e11 µ-eo1<lernle \\'elten Yastg·es t·elcl. 

De rninimn b ijdrageu , voorzien bij alinea 24 van a rtikel J2 
van cl e samengeordende welteu ,,·orden eveneens bepaald in 
verhoudiug tot. den du ur van de diensten in de Belgische 
mijnen bewezeu, rekeuing g-eboucle11 met al cle diensten in 
beide ]ancl en uitgevoerd. 

De belangbebbemle zal, . indien er aan leiding toe bestaat, 
bericht. 0 11 t.vangeu dat hij in de Alg emeene Spaar- en L ijf
r entekas een aanvullingstorting client te doen ten einde, in 
voorkomeu d geval, op den leeft ijd van 65 jaar, met de bij 
cle alg-emeene wet bet reffende de pensioenen voorziene voor
dePlen l·e worden begunstigd. 



1354 AN:-IALES DES MIXES UE BELGIQUE 

W anneer alleen de in de Belgische mijnen uitgevoer~~ 
diensten buiten deze volbrach t in een land, waarmee Bel? 1e 
een wederz!jdsche overeenkomst heef t gesloten, op gebied 
van duur aan de vereischten beantwoorden om aan .een werk
man het recht te verleenen op het bij de bepahngen van 
bovenbedoeld ar tikel 32 voorzien voordeel aans~waak te kun;. 
nen maken worden deze bepalingen toegepast alleen o~de 

' B l · h · · bewezen d1en-inachtneming van de in de e g1sc e m1Jnen 
sten . 

Art. ;34 . Het invaliditeilspensioen kan slechts woi:c~en ver-t 
leend vanaf den dag, waarop de belanghebben~e z1J~ rech 
op het genot van de ziektetoelage verleend in 1.n tvoerm.l?i van 
een overeenkomst of een algemeene regeling toepassehJk op 
al de arbeiders van een onderneming of van een groep van 
ondernemingen, heeft uitgeput. . 

I ncveval de werkman door een werkongeschiktheid getrof-
0 d · kt t, }ao·e waarvan fen c.loor zijn schuld het genot van e zie e oe o ' . . . 

1 1 h' · enkel h et mvahcli-hierboven spraak, heeft ver oren, za lJ 
· b' · t'k 1 32 van de samencveorclende teitspensioen voorzien lJ ar_ ~ e . . 0 

: . 

tt kunnen o·enieten, b1J het verstnJken van het t Jds-we en, o •. k 
b t k credurende hetwelk hij op gewone WlJZe, aanspraa · 

es e o d . · a· 
had k unen maken op het genot van e z1ektetoelage, m ien 
h; j geen fout bedreven bad, die het geno_t van de ~iektel~e
]ag·e, indien hij geen fout bedreven hacl, die het verhezen van 
zijn rechten meesleepte. 

Wordt beschouwd als zijnde ingediend op den dag van het 
verstrijken van het genot van de ziektetoelage, de aanvraa.g 
om invaliditeitspensioen ingediend binnen de vijftien dagen 
volgende op dien datum. 

Het invaliditeitspensioen wordt slechts verleend indien de 
werkman ten minste 500 dagen arbeid verricht heeft, t ijdens 
de twee jaar die het begin van de ziekte, oorzaak van de 
invaliditeit, voorafgingen. 

Deze voorwaarcle wordt echter niet vereischt van de belang
hebbenden die op 30 September 1937 een invaf diteitstoelage 
genoten of die op dien datum of v66r dien datum een aan
vraag ingediend hebben. 

.. ... 

1 

1 

' 
""' ' 

1 

~ 
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Het tijdsbestek van twee jaar, voorzien bij dit a.rtikel, 
wordt verlengd met den duur tijdens dewelken de arbeider 
ten gevolgen van omstandigheden die de oorzaak van collec
t !eve afwezigheid in de mijn waren, geen mijnarbeid kon 
verrichten . 

Art 35. Ten einde de met het invaliditeitspensioen beguns
tio·den die, bij toepassing van de samen0n·eordende wetten, 

0 ' . 

cveen aanspraak kunnen maken op een ouderdomspensioen, 
0 

in staa,t te stellen de voordeelen te genieten voorzien bij de 
algemeene pensioenwet stort het Nationaal Fonds jaarlijks 
in de Algemeene Spaa.r- en Lijfrentekas, ten behoeve van 
deze belanghebbenden, de bijdragen in artikel 26 dier laatste 
wet vastgesteld. 

Deze stortingen worden gedaan op een afzonderlijke reke
ning geopend bij de Algemeene Spaar- en Lijfrentekas, onder 
de benaming van verzekerings plichtige, bij toepassiBg der 
a.lgemeene pensioenwet. 

Het bedrag van de jaarlijksche storting van 144 frank in 
.. dinea 26 van artikel 32 van de sameng·eordende wetten voor
zien, wordt niet van het bedrag van het invalicliteitspensioen 
afgeLrokken, het valt ten laste van het Nationaal Fonds. 

Art. 36. De belanghebbende begimstigd met het invalidi
leitspens!oen wegens ~iekte, die in de onder de wet vallende 
onclernemingen den arbeid hervat voor een loon, <lat 450 frank 
per roaand niet overschrijdt, kan zich niet beroepen op de 
a.ldus verstrekte diensten, ten einde de vereischte voor
waarden te staven voor het verkrijgen van de pensioenen 
en toelagen voorzien bij de samengeordende wetten. 

Art. 37. De ouderdomsrenten gevestigd bij de Algemeene 
Vjfrentekas en voor~f uitbetaald aan de invalide arbeiders 
in uitvoering van artikel 32 der wet dd. 30 December 1924, 
worden niet verder verstrekt aan de belanghebbenden, die 
bewijzen dat zij minstens twintig jaar in de gelijkgestelcle 
ondernemingen gewerkt hebben waarop zij mogen aanspraak 
maken op een bij artikel 33 of bij ar tikel 33bis van de 
samengeordende wetten voorzien ouderdomspensioen. 

De Voorzorgskassen zullen aan de Algemeene Lijfrentekas 
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een lijst laten geworJeu die den naam der belanghebbenden 
vermeld t. 

De wiskundige reserves van deze afzonderlijke renten wor
den door de Lijfrentekas opnieuw gekapit aliseerd, met, het. 
oog op bet • estigen Yan een persoonlijke ouderdornsrente, clie 
iugaa l op den wetteEjken leeftijd bepaald voor het ouder
dom spe" sioeu, va igesleld b ij de samengeonleude "·eLlen. 

De Aln·emeene LiJiren tekas man· op verzoek van het b . 01 

Nationaal Fonds, opnieuw de wiskunclige reserves kapita-
liseeren betreffende de renten venrnrven door de belang
hebbendetoelagetrekkers, die tengevolge van het herYaiten 
va11 den arbeid de invaliditeitstoelage n iet meer genieten. 

Art. 38. De invalide, iu toepassing van de algemeeue pen
sioenwet op 65 jarigen leeftijd gepensionneerd, geniet ten 
laste van het Nationaal Fonds, ter vervang!ng van het inva
liditeitspensioen, een jaarlijksche toelage die gelijkstaat 
met het verschil tusschen het bedrag· van het invaliditeits
pensioen en dat van het aan hem toegekend ouderdomspen
sioen ( algemeene wet). 

Het Nationaal Fonds kan voor rekening van het cc Dota
tiefonds », bij het Ministerie van .Arbeicl en Sociale Voorzorg 
ingesteld, belast worden met het uitbetalen, aa,,n den belang
hebbentle van het bedrag van den ouderdomsrentetoeslag die 
hem in toepassing van de algemeene wet op de pensioenen 
verleend wordt. 

Deze uitkeering zal eventueel tegeli jkertijd met die van de 
in dit artikel bedoelde jaarlijksche toelage gedaan worden. 

De bevoegde Voorzorgskas stuurt aa,n den belanghebbend~ 
voor de uitvoering van de vorenvermelde bepalingen, binnen 
de maand die den datum van zijn 65° verjaardag voorafgaat, 
met verzoek ze behoorlijk te onderteekenen, de volgende 
documen ten : 

• ~
0 

Een formulier van aanvraag van ouderdomsrentetoeslag, 
hl cle algemeene wet, •oorûen , en houdencle de verbin leni!' 
van den belanghebbende en van zijn echtgenoote, niet meer 
te werken; 

2° Een verklaring waarbij de belanghebbende er akte van 
neemt dat de oud erdomsrente, binnen de bepalingen van de 

' ... 
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algemeene wet te zijnen voordeele bi j de Algem.eene Lijf
re11Lekas geYestigd, hem door de Vorzorgskas zal ui tbetaald 
worden eu 'rnarbij hi j deze er toe macht.igt die rente in 
ziju plaats bij de algemeeneLijfrentekas te inneÏl. 

Ingeval de invalide mocht nala ten of weigeren de rente en 
den ouderdomsrentetoeslag waarop hij kan aunspraak maken 
aan te vragen, zal de in alinea 1 van dit artikel bedoeld~ 
jaarlijksche toelag-e ten las te van het N at !onaal Fonds 
berekend worden nlsof de belang hebbende werkelijk het 
bedrag ontving van de, aan de gerechtigden van de O'enoemde 
algemeene wet, die denzelfden leeftijd hebben als d~ belanO'-
hebbende invalide, toegekende voordeelen. b 

Art. 39. W at beLreft de versirekking der invaliditeit.stoe
lagell rnrleeud krach teus de ar tikelen 02, 39 en 93, 2" alinea, 
ller sa rnengeord ende wetteu, gen iet het Nat"onaal Fonds de 
voordeelen verleend door het Rijk aan de erkende mutuali
teitsverbonden. 

DeY-e Hijksleg-emoetkoming is vastgestelcl op 20 t.h. va11 

het lo taal bedrag der Yerleende toelagen. 
De im·alide arbeiders van vreemde nationaliteit genieten 

de voordeelen voorzieu bij art!kel 32 der samengeorclende 
wetteu juist als de belanghebbenden -van Belgische nationa
lileit, ùehouclen toepassing vau ar tikel 2 van dezelfcle wetten 
die een verrnincle1'ing vau 1/5° van het bedraO' der toela n·e 

0 0 

voor gevolg heeft. 

Art . 40. Het voordeel van het invaliditeitspensioen wordt 
in geen geval verleend aan den arbeicler die den leeftijd 
,·an 60 jaar heeft bereikt op het oogenblik da t hij ophoudt 
werkelijken mijnarbeid te leveren. 

Tel' eerb.edigin g'. nm de Yer\\·orven rechten, geldt deze 
bepaling evenwel met voor de belanghebbenden die v66r het 
van kracht worden van de wet van 25 Juui 1937 tot het voor
r\eel Y:t ll een i11nll :rlit:eitstoelage werden toegelaten of die 
op 30 September 1937 of v66r dezen datum, een verzoek om 
dat voordeel hebben ingediend. 

Art. 41. W ord t goedgekeurd het beneden overgeschreven 
reglemen t, vastgesteld door den beheerraad van het Natio
naal Fonds ter uitvoering van de wet del. 9 April 1922 en 
Yan nrtikel 39 cler samengeordende wetten : 



.. 

1358 ANNALES DES MINE.S DE BELGI QUE 

REGLEMENT. 

I. Er wordt een jaarlijksche toelage verleend : 

•1° Aan de weduwen der mijnwel'kers die, behalve de leef
t ijdsvereischte, de andere voorwaarden vervulleu voorzien 
bij ar tikel 14 van de bij koninklijk besluit dd. 30 Augustus 
1920 samengevatte wett en; 

2° Aan de steenkoohniju werkers, die op 1 J anuari 1931 de 
toelage genieten ter uitvoering der wet dd. 9 April 1922, 
eu aan de steenkoolmijnwerkers, die na den l° J anuari 1931 
om het geuot van di t voordeel zullen verzoeken, indien zij 
verplicht waren den arbeid in het mijnbedri jf te verlaten 
v66r den l" J anuari 1925 om r eden van ziekte, welke een 
volkomen arbeidsongeschiktheid ten gevolge had, zoo zij 
behoef tig zijn, als bepaald l:Jij de algemeene pensioenwet, en 
indien zij in een der drie benedenvermelde categorieën vallen: 

A. Zij die, verplicht den arbeid te staken, v66r den leef
tijd van 60 jaar ,indien zij boveng1:onders zijn of v66r den 
leeftijd van 55 jaar, indien zij onder gronders zijn, laten 
blijken van minstens dertig jaal' dienst in de Belgische steen
koolmijnbedrijven; 

B. Zij die, verplicht den mijnarbeid te staken, onderschei
denl ijk v66r den leeftijcl van 60 jaar of van 55 jaar , zonder 
dertig jaar dienst te hebben verstrekt , laten bli jken van 
rninstens twin tig dienstjaren; 

C. Zij die, meer dan 60 of dan 55 jaar oud zi jncle, naar 
gelang zij boven- of ondergronders zijn, zonder nochtans 
clertig jaar dienst in een mijnbedrijf te tellen, laten blijken 
van minstens twint ig dienstjaren. 

II. Het bedrag· der toelage is vas tgesteld op 1,320 frank 
voor de onder 1° hierboven bedoelde wecluwen . 

Het is vastgesteld op 4,800 frank en op 3, 7'08 frank onder
scheidenlijk voor de gehuwde arbeiders en de ongehuwden 
bedoeld onder 2°-A, die, gedurende minstens dert; g jaar , in 
de ondergrondsche mijnwerken werkzaam zijn geweest; op 
2,520 frank voor de belanghebbend en bedoeld onder 2°-A 
die niet gedurende dert ig jaar in de onder grondsche mijn~ 

,. 

• 

• 
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werken werkzaam zijn geweest, en voor de belanghebbenden 
bedoeld onder 2°-B en C. Dit laatste bedrag kan door een 
beslissing van den beheerraad van het Nationaal Fonds wor
clen gewijzigd. 

III . De b;j dit reglement voorziene toelagen worden ver
leend van af den eersten clag der maancl volgende op den 
dag, waarop de aanvraag werd ingediend. 

IV. De aanvraag om toelage wordt ing'ediend bij den 
beheerraad van de voorzorgskas van het district, waarin de 
aanvrager of de echtgènoot van de aanvragster laatst werk
zaam is geweest . 

V. De invalidi teitstoelage voorzien in dit reglement wordt 
den belanghebbende on t trokken, wanneer zijn persoonlijlt 
werk, welk dan ook de aard van dit WE?rk zi jn mocht, hem 
meer dan 450 frank per maand oplevert of opbrengt. 

W anneer het persoonlij k werk van den belang-hebbende, 
welk dan ook de aard van dit werk zijn mocht, hem 200 tot 
450 frank per maancl oplever t of opbrengt, wordt de toelage 
met één derde verminderd. 

VI. Zoodra de belanghebbenclen, arbeiders of weduwen, 
het bij de samengeordende wett en voorzien ouderdomspen
sioen g·enieten, houden zij op de t oelage te trekken. 

VII. Voor de arbeiders, die de toelagen genieten, en die 
bij toepassing der algemeene pensioenwet van 1 J anuari 1931 
af worden gepensionneerd, wordt het beclrag der toelage op 
1,200 frank gebracht. 

Voor de belanghebbenden wien, op ïl J anuari 1931, bij 
toepassing der algemeene pensioenwet, het ouderdomspen
sioen wordt verleend, is het bedrag der t oelage gelijk aan het 
totaal bedrag der voordeelen, die, ten behoeve der belang
he b benden, op 31 December 1930 en in uitvoering der wetten 
dd. 9 April 1922 en 30 December 1924, werden verleend. 

VIII. De toelage mag niet worden verleend aan : 
a ) De weduwen, die opnieuw in den echt treden; deze 

belanghebbenden bekomen opnieuw hun rechten, wanneer 
zij terug weduwe worden; 
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b ) Degene die in concubinaat leven, en zi j die, bij het 
overlijden van hun echtgenoot, van hem waren gescheiden, 
voor zoover de scheiding hun kan worden toeg·eschreven; 

c) Zij, die een g·ekend slecht gedrag hebben . 

IX. De bij dit reglement voorziene toelageu worden uit
gekeerd <loor de voorzorgskassen, volgens de vastgestelde 
regela voor de betaling der bij toepassing der samengeordende 
wetten verleende pensioenen. 

X. De modaliteiten die, in u itvoering· der wet dd . 1 Au
g·ustus 1930, zullen worden vastgesteld, om de arbeids
ongeschiktheid te bepalen en te controleeren, zijn toepas
selijk op de arbeiders wien, krachtens dit reg lement, de 
toelage wordt verleend . 

Xl. De arbeiders en weduwen van vreemde nationaliteit, 
waarvau sprake in dit rnglement genieten, zoowel als de 
belanghebbenden van Belgische nat: oualiteii, de voordeelen 
er bij voorzien, behoudens de toepassing van artikel 2 der 
\\'et del . 1 Aug·ustus 1930, houdende een vermindering van 
l / fJd van het bedrag der toelage. 

Afdeeling· III. - Voordeelen verleen cl aau de weduweu, 
de kindereu en de wezen. 

Art. 42. Het bedrag vau de " ·eduweren te, gevonnd volgeus 
de liepalingeu van artikel 18 der sarne11 "·eordeude wetteu, 

" ,,·onl t aaug·evuld met de tusschenkomst van het N at iouaal 
Fonds, gelijk aan 188 t .h . van het bedrag en met de Rijks
tegemoetkoming voorzien b ij ar tikel 15 v&n de samengeor
dende wetten. 

De rentebijslag van 11ijkswege en cle bijslag yunwege het 
Nationaal Fonds worden slechts verleend aan de weduweu 
wier echtgenoot bij zijn overlijden de hoedanigheid van mijn
werker niet had verloren, dit is aan de weduwen van de 
weg·ens oucl erdom gepensionneerde mijnwerkers, aan de 
weduwen van de wegns invaliditeit gepensionueerde mijn
werkers, welke ook de dienstti jd en de cla.tum van overlijdeu 
van deze~. waren , a~n de ':'~duwen der mi jnwe1'1cers die bij 
hun overliJrlen nog m de IDlJn werkten, aan de weduwen der 

-
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mijnwerkers d '. e van den arbeid in een onder de wet vallend 
bedrijf moesten afzien wegens ziekte die hen ongeschikt 
niankl e t.ol 1101 maal "·erk in tl e mi.in en die z:jn oYerleden 
binnen de twaalf maanden volgende op den datum vau het 
werkelijk staken van hun arbeid in de mijn zonder dat zij 
een 'nYaliditeitspensioen g enoten en die geen persoonlijken 
arbeid gedurende die twaalf maanden bu iten . de on.der de 
wet vallencle beclrijven hebben verricht . 

De gerechtig den op de bij ar tikels 21, 2lquater en 30 van 
de samengeordencle wetten voorziene voordeelen, verliezen 
hei rechl op tle?.e :ils xij hertrou,,·en. 

%ij behouclen nochtaus het genot van de weduwenrente ten 
bezware van de Algemeene Lijfrentekas en van de aanvul
lingsrente ten bezware van het Nationaal Fonds, aangevuld 
door de Rijksb!jdrage vastgesteld bij ratikel 15 der samen
georclende wetten. 

Art. 43. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 21 der 
sallleno·eordende wetten, wordt de weduwerente vau 

0 

840 frauk, voorzien bij artikels 21, 2l quater en 30 van die 
wetten, op 1,200 frank gebracht voor de weduwen wier echt
g-enoot ten minste 30 jaar diens t in de mijne~ telde. 

Voor de weduwen va,n vreemde nationaliteit wier echtge
uoot ten minste 30 jaar dienst in de mijnen telde; wordt het 
bij vorenvermelde artikels voor~1en bedrag van 300 frank 
op 660 frank gebracht. 

Art. 44. De wecluwen die den leeftijd van €0 jaar hebben 
bereikt en er van laten blijken dat zij de bij artikels 24 en 
25 der sarnengeordende wetten vereischte voorwaarden ver
vullen, genieten den ouderdomsrentetoeslag ten bezware van 
het Rijk als voorz!en in tabel I , D, bij de samengeordende 
wetten gevoegcl, samen met den bij tabel II voorzienen 
weclu weren tetoeslag. 

In"'eval het totale ouderdomspeusioen verleend aan de 
wedu~ve, het bedrag van 3,000 frank niet bereikt, wordt aan 
belanghebbende een toeslag verleend ten bezware van het 
Natiouaal Fonds orn het ouderdomspensioen op dit bedrag te 
brengen. 



1362 ANNALES DES .M.INES DE BELGIQUE 

Ingeval het ouderdomspensioen boven dat bedrag van 
3,000 frank gaat, blijft het overschot aan het Nationaal 
Fonds ver worven. 

Voor de weduwen van a,rbeiders die naar evenredigheid 
waren gepensionneerd op grand van 20 tot 29 jaar dienst, 
wordt het pensioen verlaagd met 100 frank per jaar dienst 
dat aan den echtgenoot ontbrak om 3Q jaar te bereiken, 
zonder <lat hun pensioen lager dan 2,100 frank mag zijn. 

I ngeval het pensioen ( ouderdomsrente, ouderdomsrente
toeslag en weduwerente volgens tabellen I en II)' hooger is 
dan 3,000 frank verminderd met 100 frank per ontbrekend 
jaar, gaat het overige aan het Nationaal Fonds. 

Voor de berekening van het weduwepensioen komen al de 
dienstjaren welke de echtgenoot onder- of bovengronds ·heeft 
geleverd, in aanmerking, zelfs. ind ien de gepensionneerde 
·echtgenoot v66r den leeftijd van 60 jaar overlijdt. 

De voorwaarde geëischt bij alinea 3 van artikel 25 der 
samengeordende wetten, namelijk dat de echtg·enoot ver
leden zij v66r het verstri jken van een termijn van vijf jaar , 
aanvang nemende op den datum zijner afdanking, is niet 
van toepassing voor de bij dat artikel 25 bedoelde weduwen 
wier echtgenoot ten gevolge van de economische criais werd 
afgedankt nadat hij ten minste 30 jaar in de mijn werkzaam 
was. 

Art. 45 . De weduwen der u:üjn\\'erkers gen ieten de ver
h ooging van wedmvenrente en van ouclerdornsrenie ten 
bezware van het Hijk, alsook de ioeslagen ten bezware van 
11et Nationaal Fonds, sumen m et de Yergoedingen, die bun 
mochten wonlen verleencl kruchtens de wetten op de schade
loosstelling voortv leiende ui t arbeitlsongeva ll en. 

De bepalingen van dit artikel vinden slechts hun toepas
sing binnen cle grenzen vastg estelcl bij artikel 30bis der 
salJlengeordende wetten. 

Art. 46. Er worclt een overlevingstoelage van 840 frank 
verleend ten bezware van het Nationaal Fonds aan de wedu
wen, wier echtgenoot op onverschillig welken dag is over
leden, zoucler na den 3111 December 1924 in de mijnen werk
zaam te zijn g'eweest, onrler de dubbele voorwaarde: 
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a) Dat hij gedurende minstens de1'tig jaar in de Belgische 
mijnen werkzaam ziJ geweest; . 

b) Dat hij de mijnen hebbe verlaten u 1t oorzaak van 
ziekte die een volkon'len arbeidsongeschiktheid ten gevolge 
bad, ~f dat hij overleden zij terwijl hij door een arbeids
contract aan een mijnonderneming was verbonden. 

De toelage wordt niet verder betaald ing·eval de ermee 
begunstigde wecluwe bertrouwt; zij herkrijgt haar recht 
inn·eval zij opnieuw weduwe wordt. 

l-Iet genot der toelage wodt niet verleencl aan de ':eduwen 
die een ouderdomspensioen trekken oncler toepassmg van 
artikel 27 der samengeordende wetten, noch aan deze, die 
de bij artikel 28 derzelfde wetten voorziene tel~ge genieten. 

Ten einde aan deze weduwen onder toepassmg der alge
meene pensioenwet op vijf en zestigjarigen leef~ijd :~n pen
sioen te verzekeren, .stort het N ationaal F onds JaarhJks aan 
l Aln·erneene Lijfrentekas, ten voordeele van de belang
~:bbe~den minder dan 65 jaa.r oucl, de bij artikel 26 dier wet 

· ne bi'J'cli·ao·en De biJ'dra00'en worclen gestort op een voorzie o · 
afzonderlijke rekening geopend op uaam van deze weduwen, 
als vrije verzekerden. 

Art. 47. De toelagen voorzien b ij artikel 22 der samen
o·eordende wetten worden verleend aan de weduwe, voor het 
kind of de kinderen minder dan 16 jaar oud, waarvan de 
verzekerde werkelijk den last op zich had genomen. . 

Wanneer een kind ophoudt ten laste te zijn of 16 Jaar 
oud is geworden, of v66r d.ien leeftijd overlijclt, worden de 

de weduwe verleende toelagen teruggebracht op de 
~:~ragen voorzien bij de v?renvermelcl artikel 22 voor de 

onmidclellijke lagere categone. . . . . . 

V . het kind van vreemcle nat10nahteit, dat Zl'Ch met 
001 

· h ·a i i · b. · kan beroepen op een wederkeerig e1 sste se voorzien lJ 

t 'k 1 2 der samengerdende wetten, wordt het bedrag van ar l e . 
l le weduwe verleende toela.ge met een derde vermm-

< <> nnn f 

clerd . . b" 'k 1 22 b ld t De toelage voorz!en lJ. arti ·e van ovenverme e we 
wOl'<ll. verder uitgekeercl mgeval de weduwe hertrouwt. 

Zij wordt ook vercler uitgekeerd ten behoeve van de kin
deren waarvan de mijnwerker den last op zich had genomen 
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<l
in g

1
eval van ru1·e~w weduwschap, dat r echt geeft op de voor

ee en voortv oeien.de u·t 
k 

. 1 een an.dere wet van verplichte 
verze erlll"' ten behoev d kin . b . . e van e deren gesproten uit het 
tweede huweliJk. 

ArL. 4S. De toelage voorzien bij art ikel 23 d er samen-
geordende wetten wordt verle l b'. h t l' .d d b 'd h enc IJ e over iJ en er e1 e 
ec tgenooten aan het kind mind d 16 . d 
l 

l - er an Jaar ou , waarvan 
c eze c1en last op zich hadd en genomen. 

In het <>'eval wa · d b . . b ar1n e elan<>'hebbende door een uit-
sl~:utend P.ersoonlijke tusschenkom:t alleen den last van h et 
krncl op z1ch heeït "'er1 . 'cl ' 1 b". l 
1
. ·a . . o omen, gen1et •t aatsle lJ 1et over-
lJ eu van ZlJ n een1' o·e t l 1 .. • <> u s eun t e ,..,.eezentoe ao·e tot z13n volle 

16 Jaar. 
0 

Wordt b h cl 
li 

·a esc ouw als heele wees, het kind wiens vader 
·over J t nadat hi. . . f D b.. J een meuw huwehjk hee t aangegaan. 

6 . 1J bovenbedoeld 'artikel 23 voor ziene toelao·e wordt 
vermmderd met d cl . 

0 

l
.t . . een er e rngeval de wees van vreemde nat io-

na l eit is en z1· ch . t k b . . me an eroepen op h et wederkeer1o·he1cls-
stelsel voorzie b · · . 

0 

n lJ artikel 2 der sam engeordende wetten. 

Art . 49 · Voor de toepassino· vau artikel 30bis der samen-
g·eordende wetten a· 0 

. ' ient er onder << het loon van den echt-
genoot n verstaan het t t , 

1
. . 0 gronclsbc,. geuomen loon waarmee 

Je ~enmg werd O'ehoud b . aan de d b en voor het vaststellen van de rente 
"'enoot owve ·ukwe verleen~ uit hoofde van het aan h aar echt-
o ffi omm a~m~ 1 der Loelao-en d lk ongeva ' vermeerderd met de kin-

o ' ewe e laa tsto'e ] h bl' zijn overlijden in to '." n oemc e op et oogen ik van 
kinder toela<"e ' f . epassm g van de wet betreffende de 

b Il o In<>'evoln'e h et b · ] N h . . b 0 · ar etc scontract, genoot. 
oc tans, md1en het loon v d 

kel 6 van het koninkli . • an . en echtgenoot b et bij arti-
betreffende de ver"' d. Jk bdeshut del. 28 September 1931 

boe mœ er schad · d 
arbeiclson"'evallen be ldo b e vool'tspruiten e uit b paa echa,.,. ov , h ... d d 
voor de toepassiug van artikel 30bis r:.1 ~c I1J t, w~1: t er, 
van den ech t<,.enoot . k . et bet werkeh Jk loon 

o ie emng ,.,.ehouden 
Rij de geboorte van een kin~ · 

zal het « loon van d h t na den doocl van den vader 
. en ec genoot '' n a , d ' 

1111gc>11 l)erek ernl met de V l t ] a r voorgaan e bepa-
, ,. n e er ·oe ao·en "·a . ] l 

non( uil hoofde van cle o·eboort / ' ~ "' <ai op c e ec itge-
"' e van cnt kmd zou recht h ebben 
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gehad, indien dit v66r het afsterven vau den vader was 
g-eboren, worden vermeerderd. 

In het geval <lat later een kind geen r echt meer geeft 
op een kindertoelage, ' t ûj omdat . het sterft, 't zij orncbt 
het den leeftijd van 14 jaar bere• kt, zal het << loon van den 
ech tgenoot ", naar voorgaande bepalingen berek end, met 
het bedrag van de voor dit kind verleende kindertoelage 

wor clen verminderd. 
H et bedrag van de k indertoehgen, in aanmerking te 

nemen voor de toepassing van artikel 30bis, is dat welk 
b ij den officieelen loonrooster voor een regelmat!g werk 

zonder werkloosheid is vas tg·esteld . 
I ndien , in den loop van een kalenderjaar , de weduwe 

kinclertoelagen heef t genoten van een gering er be drag dan 
hetgeen bij verm.elden loonrooster voor een regelmatig werk 
zonder werkloosh eid is voorz:en, mag zij, na het verstrijken. 
van het kalenderjaar, daarvan aa.n de bevoegde voorzrgskas 
kennis geven, die een afrekening zal vaststellen door op de 
wcrkelijk door de wecluwe on tvangen toelagen te steunen. 

In het o·eYal <lat de weduwe, in toepassing va na.rtikel ï 
0 

Yan de wet van 24D ecemberl903, de betaling in kapitaal van 
f:en gecleelte van de haar ver schulc1igde 1ijfrente heeft beko
men, wordt er rekening gehoucleu, in het bedrag van de aan 
de \Ye1hnYe verleende voordeelen, met de waa.rde van de 

0
11 derstelde ren te, cliè met het be taald ka pi ta.al overeenstem t . 
Er worrlt geen rekeuing g·ehou clen met de aan de weduwe 

..,.
0

or heg-rafeniskosten verleende >ergoeding. 
De toepass ing -..·an cle bepai:ngen van vorenvenneld artik c::il 

:Wbis op een ,,·edu we, d ie <leu leefti.id Yan 60 .iaar beeft. over
,;chrec1rn , van een werkman cloor een ongeval met clooclelijkeu 
a floop getroffen, nadat hij met bet pensioen werd begunstigd, 
mag niet ten gevolge hebben dat het b edrag van de b estaans
niitlclel en dezer '"eclu,Ye beneden het bedrag van het ouder
clomspensioeu, "·aarop zij aanspraak mag maken, wonl t ver-

laagrl. . 
W:d ile well uwen betreH, w1er echtg·enoot \ OOr 25 October 

rn26 is overleden, zal h et loon van den echtgenoot worden 
vastg-esleld onder ;nachtneming van de coëfficien ten bepaalcl 
bij h Pt koninkli.ik besluit van 5 September 1930 betreffende 

ile in komsten bPlusti ngen. 
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Afd eeling IY. - De levering Yan steenkoleu. 

.Art .. -10. Het S ationaal Fonds verzeker t de ]eYeriug- van 
0,400 kilogram kol eu per jaar aau de mijnwerkers die in toe
pass;ng Yan artikelen 31, 33, 34 en 37 der samengeordende 
\l'etten het ouclenlomspensioen genielen, en aan hun wedu
\l'ell , al ·rnecle aau de wecluwen van mijnwerker s die bij hun 
o\·cr-l ijcl en tle ''oonrnarden vervullen om het bij vorenver
ll1elde u1 likels voorzien ouderdomspeusioen te Yerkrijgen , 
e11 aa11 <lP ''cg-eu s oud erdom gepe11sio 11neenl e 1re(luwen Ya11 
i11 ijn"'erkp1·s die ien rn -nste clertig jaar i11 diens i Yan tle 
lrn '.rn 111i j11onclerne111ingen zijn geweest. 

EYell\l'el, indieu de mijnwerker (of zijn weduwe), om van 
<1er1 ig- jaar clien. t le ]aten blijken, clienslen in onder de " ·e t 
Yall e11de l1Pcl1 -jYe11 bui1en de kolenmijnexploiiatie in reke
niug heefL moeten brengeu, heeft de b elangbebbende slecht s 
rccht op kolen in de Yerhouding van 1 /30° van 3,400 kilogram 
per jaar die n. t in de kolenmijnexploitaties. 

Art . 51. De krachtens artikels 33bis, 36 en 3€bis der 
sa meng-eordemle wetten gepeusiouneerde of op pensioen 
rechtb ebbende werkl:eden of hun weduwen, alsmede de 
wegen s ouclerdom gepensionneerde weduwen van k olenmi.in
werkers clie t"·intig tot negen en twintig- jaar dienst telden, 
hebbeo recbt op k olen in de verhouding van 1 / 30° van 
:~ ,400 kiligTam per jaar clienst in de kolenm;jnexploitaties . 

Art. :)2. De arbeiders, die krachtens artikelen 32, 39 en 
!):1. 2° ali uea, der samengeordende wetten een invaliditeit s
pensioen genieten, hebben het genot der lever;ng- van steen
kool in de verhuding >an 1 / 30• van 3,400 kilogTam voor 
ieder jaar in de steenkoolmijnondernemingen verstrekten 
diens t zonder dat nochtans de jaarl ij ksche hoeveelheid deze 
voorzien bij alinea 'l van artikel 50 hi erboven mag te boven 
gaan. 

Art. 53. De in Belg ië wonende steenkoolrnijnwerkers, die 
krach tens de Fransch-Belgische overeenkomst del. 21 Mei 
1927 een ouerdomspensioen genieten, of hun weduwen, ont
vangen , hinnen de toegelaten g_renzen van deze overeenkomst 

AMB'l'ELIJKE DESCIJEIDEN 136î 

- l'· =cl steenkolen gelijk aan 3,400 kilogram , ver-een hoe\ ee uei · d. t t kt · cle . 11 · · l mel het o·etal der Ji.ll'eu iens Yers re - in 
n1e11 ' 1

" VU c i 0 c - 0 
• • l 11 l 1• t •ot al ? ~eenkool111ij11 beclnJven en g-ec ee c c oor ue " a 

Belg·1scbe s . - . : 1 1 r.oowel in de Fransche onderne-
iler jare11 c11enst ' e1i 1c > ' • • 

. l . de Beln·ische onderne1111ngen. 111111g·en a s LU 0 

~ D te Jeveren sLeeukool is schachtkool houclen~c 
Ar t. o4. f e f een chanuee onder opzich t van het gebn1•k 

~;) t. h . g ro ' o ' 
J · · 1 l . JH'oduct 

,·erge >J ~ J ilfll · l .· cl · k · 11 n·emeen overle 0 • 

li Nationaal Fonds ste t peno ie ' .1 o . ~ 
et r 1 . . f h of<len of de oToepen, die ze ve1 tegenwoo1-

et de b ec nJ 8 0 0 1 1 o ·t · li~ . · . . v n de kolenleveri11g Yas l vo geus Le s 01 . tl1g-en, deu p1 IJ~ a 
ve t1 e, balhette, ballen, enz. . 

A.rf. 55 . Y\Tordt aan het genot der steenkoollevermg uit-

u·eslolen: . k t 11; ' . ' 
,., - ·d rbeider die uoo· wer -s e g l:s. 

1" De n·epens1onuee1 e a ' . "".. ,,. 
\r nH ni:t beschotl\n l a.ls nog werks tell1~· ZIJ~de, de bela~;-
1 ~bende "·ieu zijn persoonlij ke arbe1d met meer n 
': . . .. ud oplevert of opbrengt i . 

-f.JO frank pe1 mau b . l . f cle weduwe che sameu-
. erde ar e1c e1 o ' . 

~" D e gepens10nne . f meer personen, en die 
le,·e11 met een gezin bes l~aucle ~~::;:et genot van de s teen-
reetli; h et genot heeft of het h t l\Tat1'naal 

• · · t 1 ste vau e l-' "' koolleveriug te hebben, tz1J en a . . .; 
1 

1,, uds ' tZÎJ. Leu las te vau een steenkoohmJnbedi ·J · . 
1 

t 
J.

1 
0 J , 1 t 11 o·ez1u ( a Ili/ · lt beschouwd u.ls samenlevenc me ee o ' . 

' OH o· ot tler steenkoollevering heeft, de gepens10~-
rcecls heft cl en ·edu're <lie oncler het~elfde dak als dit gezin 
neercl eo ce" ' 

leeft. 1 b t fei:renbe"·ijs "·orrlen onr-Dit vermoeclen kt111 c oor e ~ 

zeuuwd . 
. , .. ]) ,·erluwe die hertrouwt; 
., e ' 1 . clie sleenkool ontvangl, i en laste vau een 
1° D e ,rec U\\ e, ·b ·der 
- . . b 1 ·ijf als zijnde de " ·eduwe van een ai e1 ' 

steenkoolm1JUl ec 1 'een ono·eval in het mijnbedrijf of aan 
1. l n o'evo ge van Q • 

c e e ,., ·J·nei· kwetsuren is overleden; 
l ] o·en Zl · · ht. 

( P g-evo,, . rde of de weduwe in een innc mg 
('.;•> ]) o·epe11s10nnee - t 
D e "' 1. , · ·n (h aar) ein·en micldelen n· e t moe 

1 1 1 c ie van ZlJ '"' . . . . 
Y e l'j> ~eg·c . e1 l verwarming van het lokaal, <lat h !j (z1J) m 
Yoorz,e11 m c e . . . 

l .·110.81·11n ch tm!! bewoont, de Yerp eg1 ,., ~ 
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6° De gepe11 siouneenle of de wedu-we, die in een g es tich t 
opgesloten of geYan gehouden is ; 

7° D e g epensionneenle a rbeider (of tl e wedu we ) die als 
a1·beider (of arbeicls ter ) n og werkzaam is i u er11 ~ teenkool 
u1i jn, l<>geu een dag-loon dat al of niet h ooger is da u 
450 fra nk per maand ; 

8° D e g-epension neenle (of wed u \Ye ) die, in \re lk e hoeda
n igheid ook , bi j ceu ander kost en . woo11s1· vi11<il; 

9° De wed n we van een wegens ouclerclom gepen sion11eerd e 
en die ze lf de vereisch te voon n1arden n iet ver vult om te 
won le n gepen!-iÎonneenl \\·egens ou den lom in gevolge t oe
passin g vau art i J.: cls 2-!, 25 eu 27 der sa mengeonlende wetten . 

Ad . . j(j_ D e bij a rtikels 50 to t 50 b eoogde belanghe bbenden 
die i1mone11 b j buu 11og 11iet gebuwden oucls teu r.oon (of 
kincledooze11 ,,·ed u ,,·n aar of k in<ler loozeu '"etl iYorceerde of 

0 

kirnleriooz~ 11 g-esche;<len ) in ee11 s lee11 koolmij 11 werkzna.rn , 
mogeu t.e 11 las te n \ll he t X a t:onaal Fonds voor m ijn werkers
pen ioen, nau praak wakeu op een s teeukoo lleYer i11g g-elijk 
aa11 00 l. h. van de h oeYeel he i<l waarop zij zo u<len rec h t h eb
Le11, i 11tli en zij n ie t tezameu wooudeu , en di t OH ven uinder<l 
cl e t.oepassin g- Ya n <1e b epaling voo rni en bi j artikeJ :jG, a li
nea 4,_ ran de samengeordende wet.ten en de b epaliugen van 
cle :u 11kels G0 en 60 van dit hesluit . 

I ndie n de ouds te zoun onrledeu of gebl'ekkeli jk is of 
indien bij, gehuwtl , een afzouderlijke \\"Oonsi h ee.ft ll:m deze 
zijuer onden;, of zoo ziju hui sgezin van dü zijner ou tlers 
afgezondenl is, \\"Or dt eeu jonger e zoon of, bi j g emis aan 
een zoon, een dochter, gelijkges teld aau den ou<l s ten r.oon, 
moi· wu t b e treft de toepassing van Yoor g annde b epaling. 

De steenkoollevering wor dt toegekend a:.i 11 dengen e die 
hct ge11 ot heeft Yan een ouderdomspensioen of van een inva
lidi tei tstoelag-e en aan zijn e ech tgenoote ten b eloope van 
50 l .h . der krachtens a rtikel 55 der sarnenn·eonlende wetten 

0 

VPrleP1Hl e boeveelh ede!l , ingeval fi e t wee ech tg enooten 
ge c he iden û jn . 

H et g enot. van dit voordeel word t niet verleend aan de 
gesch eid en ech tgenoote die zich in een uitsluit.in"'s"'eval 
hevinclt bij ar ti kel 18 van di t besluit voorzien . b b 
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l ugern J <le g escheicleu ech tgenoote van het geuot der koste
looze kolenlevering is uitg·esloten word en rle h oeYeelh cde11 
hra ud sl of, ùi j art ikel j iJ der samengeordende \\"eiten \Oorzien , 
a nn den echtgeuot loegekend , b ehouclens t.oap ass;n g· vau art" 

kelen 5.j en 60 van di t besluit. 
De ech t.genoote, die niei gescheiden is v66r de opnemiug 

; a een ve rpleg-i ngsin r:c: h fo1 g YaJL ha:w gepension n eer<l en of 
1·oelan·etrekkendeJ1 ech i·genoo t, hecf t b el genot Ll er steenkool
lever~io· ten beloope va11 de h oeveelheden, clie aan haa r ech t
o·enoot ,...v66r zi.in opn eming- in eell verpleg-ingsiurich ting wer
clen ver leell(l of k oud en wonl en verleencl, in geval deze van 
xijn eiu·eu m "ld elen ui et rnoet Yoorzien in de verwarm inp: 
~~n het, Jok anl. clat h ij in de Yerpleg-illgsinrichting bewoont; 
in <>'eval cle verpleegde moe t voorzien m de verwarrn ing van 
het lokaa 1 rla t hij bewoon t, worcl t de steen k oolleYering ver
leend na n den gepe11siom1eerde of (oelage trek k ende . en aan 
zijn ech tge11oot e, ;eder ten be loope vau 50. t .h. \ Un de ~ij 
ar tikel 55 der sameng-eordencle wet ten voorzien e h oeYeelhe1cl . 

D e niet gescheiden echtgen oote van een in een_ gestich t 
opgesloten of van een gevan g·engehouden gepens10~neerrle 
of t oelagetrekkende heeft he t genot der st eenk oollevenn g ten 
beloope va n cle hoeveelbeclen , die aan haar echtge1~oot op het 
oog enblik zijn er opsluitin g of z:jner gevangenzettlng werden 
of k onden worden ver strekt. 

D e ech tgenoot e van haar m a11 gescheiden vooraleer hij 
opn·enomen werd, behoudt, indien zij waardig blijf t, het 
re;ht op h et gedeel te steenkolen dat haar toegekend was. 

Art. 57. H et N ationaal F onds doet, gelijk tijdig met h un 
pensioentermijnen, aan de gerech t ig den op de steenkool
leverino· een steen koolb on toek omen . 

D 
,.., bon die eventu eel de talon van de postaanwijzing-

eze ' h h · b b . . · · ·n rreeft den g er ecl1tigden et rec t om · z1c l} CIP 
mag- lillJ ' n 

1 1 l
·J·n n aar hun k e us te bevoor raden. 

(O enm 

D fl verinn· van den bon g eld t voor de u itvoering van de 
eae o . dk h . 
l . l ti"no· rusten cl op bet Nat• onaal F on s -rac t ens ar t1-ver p lC 1 ~ 

kel 55 der wet van 1 Aug ustu s 1930. 

D 0
• ldi"'heiclscluur der bon s is bepaald op chie maand voor 

e 0 e ~ · k 1 · · b kk b de belang-h ebbencl e die een st een oo m1Jn e en ewon en , 
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en op hrnalf maancl voor degenen die buiten een steenkool
mijnbekken wonen. 

De 11iet-overlegging van de bons aan het steenkoolmijn
bed.rijf b;nnen vorenvermelde tijdsbestekken heeft ten 
O'evolO'e dat het recht op het o·enot der steenkoollevering 
0 M J 0 

vervalt voor het tijclperk, waarop deze bons betrekking 
hebben. 

De helanghebbenden wonende buiten een steenkoolmijn
bekken en cleze die, alhoewel zij binnen een steenkoolmijn
bekk en Yerblijven, sLech ts een maandelijkscbe levering van 
minder dan 100 kilogram steenkolen ontvangen, bebben het 
recbt te verzoeken om de betaling in speciën van de waarde 
der steenkolen, waarop zi j aanspraak kunnen maken. 

Deze waarde wordt zesmaancleli jks vastgesteld door liet 
N ationaal Fonds, gelet op den gemiddelclen prij s der 
leveriugen geclurende het v.erloopen seJIJ,ester door de steen
koolmijnbedrijven aan de gepensionneerden gedaan. 

Het verzoek om betaling in specie van de waarcle der steen
kool bevat stilzwijgend den definitieven afstand cler levering 
van steenkool in natura, voor een ti jdsbesteek van minstens 
één jaar. 

At!. 58. De steen koolmijnbedrijven worden gedekt voor 
het bedrag van hun leveringen door bet Nationaal Fonds, op 
overlegging van de in hun bezit zijnde bons, gestaafcl door 
een faétuur houclende de soort der gelevercle steenkool en 
den prijs er van. 

Art. :)9. Het Nationaal Fonds neemt al de n oodige con
trole-maatregelen om de kwaliteit van de geleverd e pro
<lncten, de juistbeicl der gevraagde prijzen, alsmecle de iden
t-iteii rle1· gerecbtigden en hun rechten na te gaan. 

Het Nat;onaal F onds kan beslissen dat de kwant iteiten 
van rle aan gepensionneerden en aan de weduwen te leveren 
s1ee11kool voor (le W intermaancl en niet clezelfde als voor de 
Zomenuaanden zull en zijn 

Art . GO. De g·erechtigden ontvangen de brandstof uit
sluii end voor bun behoeften en die van buu gezin. Ret is 
1111 n stren g· verboden 11 e on tvangen steen kool te verkoopen, 
le \ erhaJl(l elen of te ruilen. 
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In geval van inbreuk , is de gerechtigde er toe gehouden 
de waarde der steenkool terug te betalen en verliest hij 
O'edurende drie maand zijn recbt op de steenkoollevering. 
"' 

In o'eval van recidive dmut de sch orsing der steenkool-
leverii~O' zes maand; indien een derde inbreuk wordt vast
{,testelcl~ is de schorsing definitief. 

Art . 61. Overeenkomstig de bepalingen van alinea 4 van 
ar tikel 55 der samengeordencle wetten , wonlt het voordeel 
van de kolen bedeeh1g, ten laste van het N ationaal F onds, 
slechts voor <le helf verleend aan de bela.nghebbenden (oude
lieden, invalieden, weduwen) die met een lmisgezin samen
wonen clat niet in be trekking stnat to t het steen kolenbedrijf. 

Deze ma.a tregel is echter niet toepasselijk op : 

1° De l1elaughebbenden die gebrekkig, verlamd of blind 
z!jn of zich in elken ander en toestancl be.vinden waardoor zij 
de hulp yn n een denlen persoon moeten rnroepen ; 

zo De mannelijke be]angbeebencl en die onder h~n 'dak een 
persoon opgenomen hebbe11 met het doel bun ~u1shou~we1:k 
te verrich ten en die, claa r zij zich v66r hun pens10nneenng m 
dieu toestand bevonden, de kostelooze kolenbedeeling, ten 
bezware van de kolenmijnondernemingen waar zij gewerkt 
haclden, genoten; 

3° T ijdens de "Wintermaanden: 

a) De belanghebenden die met hun ~inderen of klein
kincleren hun broecler, zuster, neef of mcht, samenwonen, 
indien zî] bewijze d.at zij wegens hu n . gezondheidstoestand een 
O'rootere hoeveelhe1d bran dstof nood1g hebben; 
"' b) De belanghebbenden die onder hun dak h~n ascen-
1 t of hun broeder, zuster, onkel of tante - JOnggezel, oen ·en . 

cl ._11 anr of o·edivorceerd zonder kmderen - opg enomen we U\\ « o • • 
heb ben wier gezondhe1dstoestand een grootere hoeveelhe1d 

brandstof vereis·cht. 

I 1 o·evallen onder a en b hierboven vermeld, moet het u < e 0 • • • 

bewijs van de noodwenchghe1d van een grootere hoeveelheid 
branclstof door de gepensionneerden geleverd worden . 
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HOOFDS'rUK V. - Verzekeringsinrichtingen. 

Afcleeling I. - ÛYel' bet Nalionaal Mijuwerkerspensioe11fo11ds 
Over cl eu beheerraad. 

Art. 62. ~Iel het oog op de benoeming der ledeu \"Ull den 
beheerraad worden overeenkoms tig arlikel 57 der sa men -
g-eordeu<le wetl en, de g roepeeringen der l1edrijfs]1 oofde11 en 
de "'l"Oepeerino·en der ~erknemers Yan e]k der io:es dis tricteu, 0 ,.., 

n)Qrzien bij art' kel 72 vau di t besluit, door den ~inister Yan 
Arbeicl en Sociale Yoorzorg, er om verzocht onderscbeidenlijk 
een lijst. van r·nu1lirlaten-werkgeYers · en een Jij st van candi
daten werknemers op te maken . 

Elk dezer lijs te11 beYat een getal candidaten driemaa.l zoo 
g roof uls da t van de te Yerleenen zelels 

Om • oorgestelcl te "·orcle11 client men: 
1° Belg te zijn of de gewone 11aturalisntie le hehb en beko

men: 
2° lrinstens ten volle 25 ja:u oud t e ziju ; 
J0 De hoedanig heicl i. e lici-:i t t e11 Yan 011den1emer (bestulir

der, beheercler, direct eur) of werknemPr of oud werknemer 
werkzaam g-eweest in het g-eùiecl \Un rle YOorzorgskas. 

D e ,,·erlrn ern ers cliene11 overigens ge<lurende minstens vijf 
jaar in de koolmijnexplo; taties of in de daarmee gelijk
gestelde inrichtingen te zijn werkzaam geweest. 

Xoc htan mogen cle canrlidaten, die nocb onderuemers, 
11och \Yerknemers zijn , worden Yoorgesteld door beroeps
g-rnepeerin gen en aa ngeduicl door den M:iJ1is ter van Arbeicl 
en Sociale Voorzorg . 

~Iog-en ni et '\\·orden Yoorg-esleld, deg-enen die, ' tzij rech t
. treek:;, 'zij do<n" een t u ·sf' he11persoon, die onder h elzelf<le 
da k woont, 'tzij cloor ee11 denlen pPrsoon , he t bcroep uiloefent 
Yan herbergier of b a.nd elaar. 

Elke Yeroordeel ing tot een gevan ge11isstra:f van meer dan 
één maand h eef t Yoor g-evolg h et •erlies vai1 h et r echt cl eel 
uit fe maken \an den h eheenaad. 

H et mandaat hourlt va n rerhts wege op zooclra de helang -
11 ehben rleu zich beY inden in een der gevallen van bove11ve1·
m eld e uitsluitin g- . W anneer et>n plaat s Yan be. tumder open 
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-va.lt wordt er minstens binnen de dr:e maand , in rle ver
vano·in(J" van het lid voorzien. 
H~t ~lzoo aangeduid lid vol trekt het lidmaatscbap van ziju 

voorganger. 

Art. 63. De beheerraad krijgt tot opdracht: 

A. Zich bez.ig le houd en met al de sociale aa ugelegen

b eden : 
Rij s telt, inzonderheid , al de maatr_egelen _ :·as t noodig voor 

de reo·elmatige werkiug der Yerzekenng; hrJ bestuurt en let 
op ai° de verrichtiugen van het Nationaa l Fonds en die tler 
voorzorgskassen. 

Ilij treed bandelend op, treft sch ikkingen en roept scheids
r ech terlijke beslissingen in ointren t al de belangen vau het 

Sn tionaa.l Fonds. 
J:Iij laat de r ecbterlijke v~rderingen toe en neemt de gifteu 

en lega.ten aan. 
Hel K a.tiouaa 1 Fonds voorziet in de ùehee rs- en adminis-

Lralieui tgaven. 

B. D e g rondreglementeu op te stellen: 
üvereenkomstig Jie grolldreglemeuten, benoemL, s~horsl 

of outsJaat hij de led en vau be l personeel · van het Nat•onaal 
l i'oncls, a lsmede de clirecteurs van de voorzorgskassen; hij 
slelt cl en roos ter der bezoldiging alsmede de toelagen en 
,·ergoedingen Ya.n het personeel vast. 

H ij s telt he t ùedrag va t de~· kinclerbij lagen , der grati
fi cali ën en andere Yoorcleelen, the aan het personeel mochten 
wonlen ...-erleend, alsrnecle de verblijfsvergoedingen aan den 
clirecteur der voorzorgskassen voor degenen die niet gratis 

een woning betrekken . 
Hij sielt de vergoedingen vo~r den voorzitter van den 

b h .. ,ac] voo r den vasieu voorzitter van clen Hoogen Raad e ee1 r ... , 
1 

b . . 
·b"trao·e, voor de voorzitter s c er estuurscomm1ssies 

van a1 1 o 1 "ff" · 
d Oor"oro-skassen en voor oen vasten gn ier-secr e tans van e v " o . 

l Hooo·en Rn.ad van arbitrage. Y;\ Jl( ell o 
II"· t lt het bedrag der zitpennin gen vast, die aan de 

1 1 
lJ s e c1 en bebeer raad en der besLuurscommissies, aan ec en van 1 • 

cl l t I ·vano·enclen voorz1tter en den plaatsvervangenden en p aa sve ..... 
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g riHier-secretaris van den hoogen raad van arbitrage en aan 
de leden van dezen raad worden verleend. 

Kosten wegens opdracht of Yerplaatsiur .. o·edaan ten be-o 0 

hoeve van het Nationaal Fonds zijn ten laste van bedoeld 
fonds . 

De rooster der bezoldiging, toelagen en vergoedingen 
wordt ter goed keuring aan de U inislers. van Arbeicl en 
Sociale Voorzorg en van Financiën overgelegd. 

Art. 64. vVat de geldplaatsingen van het Nationaal Fonds 
betref t, \vorclt <le controle er· over u ito·eoefend door den 

0 

hlinister van Financiën ; op actuarisch gebied staat het onder 
de conlrole van den hlinister van Arbeid en Sociale Voorzorg . 

. Het _is er toe verplicht, zonder verplaaising, aan de com
m1ssanssen al de boeken, registers, docwnenten omtrent de 
comptabiliteit, alsmede alle andere bewijsstukken mecle te 
cleelen . 

Art. 65. Al de akten , bekeuclmakingen, ru ecledeeling en eu 
andere stukken betreffende de toepassing· der wet cl!enen 
voluit de volgende vermelding te bevatten: cc Nationaal Mijn
werkerspensioenfonds, onder den waarborg van het Rijk 11, 

eu te vermelden als bij titel: cc Voorzorgskas te. .. », met 
aanduiding van het district, wann eer de clocumenten in ver
band staan met de bevoegclheid van een gewestelijke kas . 

Art. 66. De besl issingen van den beheerraad wor<len voor 
vast genomen. N ochtans mag de voorzitter de uitvoering 
s??orsen van elke beslissing, die hij den.kt tegenstrijdig te 
ZlJil met de wetten of met de belangen van het Rijk. Er 
client daarva~ kennis gegeven aan de regeerigng; zoo deze 
over de veertien dagen van dit advies niet heeft uitg esproken, 
dan mag de beslissing worden uitgevoerd. 

Art. 67. Onverminderd de bepalingen, die worden geregeld 
cloor verdere onderrichtingen betreffencl e de aansluiting der 
verzekerde werknemers aan de Algemeene I,ijfrentekas, 
worclt c1e algemeene comptabiliteü der verzekering opge
maakt volgens een door den helieerraad vas to·esteld reo·Je-

f 1 1
. . 0 0 

ment; a zone er IJ ke rekeningen worclen o·ehouden voor : 
1. J:?en ve1:zekeringsdienst, dat wil zeg~·en, eenerzijds, de 

voor de pens10enen verrichte stortingen door de werkgevers '\ 
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en door de werknemers; anderzijds, de betaling vau de cloor 
de wet >Oorziene pe11sioenen eu versch illende toelugen ; 

2. Den financieelen dienst, bevattencle het innen en het 
betalen der sommen, die het bezi t van het Nationaa) Fonds 
uitmaken, daaronder begrepen het reservefonds; 

3. Den dienst van het spec!aal fonds der aanvullende 

renten; 
4. Den bestuurdienst, dat wil zeggen de algemeene 

beheers- en administratieuitgaven. 
W at betreft den administratiedienst, worcl t een jaarli jksch 

budget opgemak t, dat, in den loop van het laatste kwartaal 
van ieder jaar, aan den beheerrand wordt onderworpen ; dit 
budget bevat: 

I. Het budget van het centraal bes~Ulll' van het Nationaal 
Fonds en clat van het Hooger Scheidsgerecht ; 

z. Het budget van de gewestelijke voorzorgskassen door 
uestuurscommissies opg-emaakt en ter goeclkem·ing aan den 

raad overgelegd. 
Bi "koroende kredieten mogen in den loop van het dienst

jaar ~rnrden verleend door speciale beslissing van den beh~_er
rna<l, of indien het gaat over tle buclgel ten der ge,rnstehJke 
,·oorzorgskasseu, door beslissingen der best uurscommissie; 
iu 11it laatste gernl cl ienen cl e beslissingen aan de goedkeuring 
van den beheenaad oncl erworpen. 

De rekenin g betreffend e den admini. t ratiedienst wordt aan 
den beheerraacl in den loop van de eerste zes maanden van 
het jaar volgende op rlat waa rop . ~e uitgaven gedaan op de 
kredieten, cl ;e op bet oorspronkehJk budget werden vermeld 
of die werden verleend in uitvoering van bijkomende beslis-

·iugen. 
Zij heeft betrekking op de administratieuitgaven van het 

Nationaal Fonds, alsmecle op die van de gewestelijke voor-

zorgskassen. 

Art. 68. He t Nationaal Fonds stijft het fonds der aanvul
lencle renten voorzien bij ar tikel ;14 der samengeordende 

wetten. 
Te dieu eiude wordt er bij het fonds der aanvullingen een 

kapitaal ingeschreven gelijk aan 188 t.h. van het bedrag der 
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in ui tYoer ng ùer sumengeorcleude " ·etten , iu Je Algerueene 
Lijfrentekas gesiorte somm.e11, ond er a.frekening n ochtans van 
<len las\ vuorz.en iu Ùe tarieYen Ya11 die instelling voor zijn 
rnnit: htiugeu rnu k apitalisatie. 

De beta l ng der hijkomenlle renten valt ten laste van he l 
fonds der aa nn1ll;ngeu, ten berlrage van 188 t.h. der uit
voeriug rnn de sa111e11georde11ùe \\'etlen bij ùe Algemeene 
Lijfreutekas Yenronen renten, als ruede de b etaling der kapi
talen 'raarmee de \Yeduwerenten wordt gevestigd ingeval de 
verzekerde over lij dt als jongg-ezel, weduwnaar of gedi
Yorceerde. 

·w at het fo11cl. der aanvulh1gen betreft, wordt een tech 
nische balans opgernaakt, waarvan het passief de wiskundige 
re, en-e der in gang zijn cle of ui tg-es tel de verbintenissen 
omvat 

Die balan " ·ord t op perio<lieke tijdslippen, volgens een 
1 usschen het ~a tionaal Fonds en de Algemeene Lijfren tek as 
te treffen regel' ng", opgemaakt. 

Indien de ver tegen"Woordigende waarde der verbintenissen, 
clat " ·il zeggen, de sommen, die h et fonds der aanvullings
renten uitmaken , het bedrag der wiskundige reserves over
schrijclt, wordt het overschot overgebracbt naar h et reserve
fonds, voorzien bij artikel 49 der sarnengeordende wetten. 

Op zijn heurt cle~t het reservefonrls het tekort, dat b ij 
h et opmaken der per•oclieke techn ische balans moch t worden 
waargenomen. 

Over bet technisch en financieel comité. 

Art. 69. In den schoot van den beh eerraad wordt een tech
nisch en financieel comité ingerich t bestaancle uit drie leden
werkg-e,·e rs en clrie leden-werknemers een verteo·enwoord1'0'e 

. . • b b r 
,·an den hlu~ t ter van F ' nanciën ell den directeur-generaal. 

H et voorzitterschap van dit comité wordt waar(J'enomen 
door clen voorzitter van den beheenaacl en ino·:Val va 
f . h'l J! ' 0 11 a wez1g e1c o ~ verbindering van laastgenoemcle, door den 

verLegen \\·oorthger van den Miuister van Finan ciën 
De leclen van dit comité genieten, onverminderd ci.e v ._ 

hlijfs- en verplaa1singskosten , een zi tpenni11g', waarvan ~~t 
hedrag voor allen hetzelfde is. 
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Art. 70. Het comité v.erga<ler t, zoo dikwijls als de belangen 
vau het N ationaal Fonds zulks Yer eischen, op uitnoodig n g 
rnn tlen voorziHer en ,·an rechtswege eenmaal per drie 

111:1an<l . 
Het mag slec~ts beraadslagen z~o de meerderhe "d zijuer 

leden aanwezig 1s. 
De beslissingen worden g enomen bij meerderheid van 

~te nrnien; bij stak ing vau ste111m e11 is de stem van den voor-

.zi t ter over wegend · 
Om cle zes maand ]aat het aan den beh eerraad het rappor t 

o·eworden over den financieelen toestand van het N ationaal 
>:> 

Fonds . · 
Het onderzoekt, wanneer en gelijk het zulks goeclvind t, 

den financ:eelen toestand en de geschr iften. 
Een notulenboek wordt omtrent de beraadslagingen van 

het technisch en financieel comité bijgehouden, waarvan de 
leilen yan den beheerraacl rnogen kennis nemen op den maat-

:-:chappelijken zetel. 

Over de voorzorgskassen. 

Art. 71. D e kuolmijnexploitaties Yan het Hijk , n lsmecle Je 
er uiee gelijkgesteld exploiüities, \\'orden Yerdeel~l n zes 
clistricten , die el k het g-.ebie<l van een voorzorgskas uitruaken . 

Hooren op een verplichte wijze tot elk dezer voorzorgs-

kassen: 
l " De ondernemers van kool lllijuen en rnn er mee gel'jk-

'"estelde iu richtiuge11 ya11 het d·istrict, alsmecle de pal'ficu licre 
""' l ernemers wier werknemers in die exploitaties, of in er one . . 

o·eli'J'kc,.estelde inr: ch tiugeu werkzaam ZIJD; 
1nee ..., o . . l . . f · · h · ·1 zo De werknemers m die koo m1J11e~ o innc t1ngen we_1 >:-

. i·ekenino· rnn die ondernenungen of voor rekenrng 
zaam Yoot o 

n111 particuliere ontlernemers. 

Art. 72. D e zetel der voorzorgskassen alsmeùe hun gebied 

wordt vastgesteld als volgt. 

Kas van Bergen -. 

Derg·en: . . . . 

D 1 1 
· ·

1
iconcess·es van N1mY en vau ccBelle-Vwto1re ll, 

e rno 1111J • 1 
d l d 

exploitaties gelegeu len \ ;vesten van c eze 
a l1m1e e a e · 
co ncessies. 

-~----........... - ........ _. 
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Al de er mee gelijkgestelde inrichtin"'en o·elen·en in de 
? estuurlijk.e ~rrondissementen Bergen, At h e~ D~ornik , en 
10 <le prov1nc1ën W est-Vlaauderen en Oost-Vlaanderen. 

K as van het Centrum. 

La L ouvière: 
De h: erna vermelc.l e koolmijnexploitaties : 

1° Saint-Denis-Obouro·-Havre' · 
0 ' 

2° Strépy et Thieu; 
3° Bois-du-Luc ; 
4~ ~fa nrnge et Bou ssoit; 
5° Le Levan t de Mons · 

' 6° L a. Louvière et Sars-Lon"'champs · 
7° Bray ; 

0 

' 

8° hlariemont-Bascoup ; 
9° Ressaix, L eval, P éronnes, Sainte-Aldeo-onde et Houssu · 

10° Anderlues. 
0 

' 

Al de er mee gelij kgestelde inrich tino·en gele"'en in de 
hestuurl ijke arronclissemen ten Zinnik en B russel. 

0 

K as van Charleroi. 

Al de andere koolmijn exploita ties van de provincie H ene
g ouwen. 

Al cle er mee gelijkg-estelde inrichtin"'en ,,. 1 cr • cle 
b t 

•]' 'k • 0 Me 0o 0n ln 
es u m lJ e arronchssementen Charleroi· Th . N'. 1 , um ·en lJVe . 

Kas van N amen. 
Namen: 

. Al de koolmij1;1exploitaties en er mee gelijkgestelde inrich
tingen g elegen m de provinciën N amen en Î Juxembourg. 

Kas van Luik. 
Luik : 

Al de koolmijnexploitaties en er mee O'eliJ'krrest ld . . h "'. 1 · d · . o o e e tnl'lC -
.mgen ge egen m e provmc1e Luik. 

Kempische kas. 
H asselt: 

Al de mijnexploitaties en er mee o-eliJ' l t }.J • • 

t
. , 1 . . . . t-. cges e ue mnch-
m g en ge egen m de provrnc1ën Antwerpen L ' b . b b i · . en im urg en 

' n et estuur 1Jk arrondissement L euve n. 

__J 
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D e koo1 mijn exp]oitaties en er mee i,.relijkges.telde inrich
t ingen , die luter moch ten worcl en tot stand gebracht, dienen 
verbonden aan de voorzor::rskas van het gebied waarin de 
i n ri ch tiugen worden g-evestigd . 

Art. 73. De voorzorg-skassen worden bestuurd door 
b estuurscommi"ssies samengestelcl uit een voor zitter, vier 
vertegenwoordigers der koolmijninrich t ingen en er mee 
o·el; iko·estelde inricbtingen, vier vertegenwoordiger s der 
~ ,f 0 

w erknemers, een vertegenwoordiger van den Minister van 
Arbeid en Sociale Voorzor g en een vertegenwoordiger van den 

:Minister van Financiën. 

Art. 74. D e leclen-werkg-evers en de leden-werknemers 
worden b enoemd door den Minister van Arbeid en Sociale 
Voor zorg, onder de candidaten aan geduid volgens de bij 
artikel 62 van dit besluit voorgeschreven wijze en regels. 

D e candiclateu die noch ondernemer, noch werknemer zijn, 
mo"'en nochtan s nooit in den schoot der bestuurscommissies 
me; r dan de h elft der plaatsen bekleeden, ' t zij als werk
gevers- , 't zij al s werknemers-vertegenwoordigers . 

E1k der l;jsten client een getal candidaten te bevatten g elijk 

aan h et dubb el der openstaande zetels . 
D e duur der mandaten van de ]eden-werkgevers en de 

leden-werkn emers is vastgesteld op zes jaar. 
I n ::reval van vacature voltrek t he t plaatsvervangencl lid 

het mandaat van zijn voorganger. 

Art 75 . De bestuurscommissies vergaderen minstens een
maal ~er maan cl , in het lokaal van de voorzorgsk as, op uit

noodiging van den voorzi tter. 
In o·eval van afwezig-heid of verhindering van den voor-

' t ter 0 wordt h et voorzitterschap waargenomen door den 
21 t ~·eriwoordi ,,.er van den Minister va:n Arbeid en Sociale 
ver en . 0 

Voorzor g . 
D 

0
u

1
rnissie ma.g slechts b eraaclslagen bij aanwezig-heid 

van em~nstens cl e helf ~ der leden. De. beslissingeu worden b~~ 
volst rek te meerd·erhe1d der a.anweZ" ge leclen genomen. B1J 
stakiu g van stemmen, is de stem van den voorzitter beslis-

send. 
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De Yer tegenwoordigers van den Minister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg en van den Minister van Financiën hebben 
meebeslissencle stem. 

Art. 7G. De bestu urscommiss:es stellen h un huishoudelijk 
reg lemen t vast; dit worclt aan de goedkeuring van den 
bes tuursraad van het Nationaal F onds onderworpen . 

In den loop van het laatste kwartaal, en ten laatste op 
30 N ovember van ieder jaar, maken zij, met de t usschen
komst van den directeur, het budget op voor de voorziene 
aclmînist ratie ui tgaven van het volgencl dienstjaar. Dit bud
get mag- wor den aang-evuld door een opvolgend e speciale 
besliss · ng en. H et budget, al smede de opYolgende beslis
sing-eu worden a.an de goedkeuring van den beheerraad van 
het :Yationaal F onds onderworpen en versmolten met het 
budget van laatsgenoemde instelling . 

I eder jaar, in den loop van bet eers te halfjaar, v66r het 
einde van de vierde maancl ,stellen de commissies, met de 
tusschenkomst van den directeur, de rekening op omtrent àe 
uitgaven, die werden g edaan op de kredieten ingeschreven op 
het budget van het dienstjaar of gedaan ingevolge bijko
mende beslissingen. 

Die rekening wordt voor g oedkeuring aan het Nationaal 
Fonds ondenvorpen en versmolten met de rekenînn· der uit-

. 0 

g-aven van laatstgenoemde instelling . 

Art. 77. W at betreft het administratiebudget mag geen 
en ke1e betaliug worden gedaan dan op een open krediet . 

Art. ï 8. De wijze waarop de comptabilit eits-cont role der 
voorzorg-skassen, alsmede het onderzoek der door de onder
nemers bezorg de documenten en inlichtingen dient t e g e
sch ieden , worden bij ministerieele onderrich tingen geregeld. 

Art. 79. Aan de bestuurscommissie wordt een directeur 
ver bond en , belast, samen met bedoelde commissi~ , met het 
hestuur van de voorzorgskas. 

De directeur wor<l t benoemd door den beheerraad van het 
"'.\al ionaal Fonds ; zijn benoeming wordt aan de goedkeuring 
van den M:nist er van Arbeid en Sociale Voorzorg' onder
worpen . 

·~ 
a 
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H ij staat onder de cl ii·ectie yan den directeur-generaal 
vall het Xationaal F onds en 01:d~r het toezicht Yan ùe11 

· l t van de bestuurscomnnssie. 
YO~~;z1he~r kader vau het gewoon bes luur Yan het K atiouaal 
, ., · b :J· artikel 64 <1er samengeonlende wetteu , l• onds vooiz1e11 1 · l · · . bet dao·elijksch ùestuur der voorzorgs ;;as en 

zorgt 11J VOOI . ,., . . ' " 1 . . 
h

. · . de uü\oen no· der noocbg-e maat1 et,e eu ~om 
,,·aakl IJ ove1 . o 

l el·l·i·n"' der verzekenng . 
< e " ' ~ 0 1· b · } · · rech tstreeks Voor de uitvoering r.i jner ambstp ic ten is 11J . 

· f .· l"no· met tlen directeur-genernal van het Natio
n bne "1sse 1 "' 

naal Fonds. d 1 · . . l·t d bllllrretontwerpen op alsmede e re ;; enmge11 , If iJ maa ~ e o 
. . d bestuurscommiss:e dienen onder worpen . 

ch e ·•a•t e t · <l "" · l" emt hiJ. het ambt waar van secre an s er 
J3oyenc 1en ne 1 

missie en stel t bij de notulen op der \ erg ac e-
liestuurscom t d "t t r . 1 d cle br: ef.wisseling . Sarnen me en \Oorz1 e 
r ll o·en a sme e d b li . 
' "' . . zor n·t hi J. voor de u itvoering er es ssmgen der co1nm1ss1e , ., 

n.1 n hedoelde commissie. 

Art 80 De voorzorgskassen zijn er toe g ehouden, en in 
· · 

1 1 1 exemplaar der hun aan belangende 
o·enaakbaar 0 ;;aa een . b h"1·k · o• va 
0 

• . b 1· en r eo·lementen ter esc l ' m "' n 
wettehJke epa mgen ° b d t t 11 
de verzeker :ngsplichtigen en hun rech theb en .en. e s e e; · 

'/, ". teJlen ook een re"'Îster ad hoc ter bescb1kkmg van e 
,1J sh bb nde11 o voorkomend geva1, de klachten 

belang e e ' om. er , m 
l1l t e venuelcl en . 

Afdeeling II. _ H et hooger scheidsgerech t . 

Ilet hooger scheidsgerecht heeft tot opdrac~t ~ls 
Art. 81. ver de beslissingen der bestuurscom1mss1es 

appelgerecht o 
. t ak t e doen . . 

U l spra . t Brussel o·evest; O'd . 
Z.. zetel is e o o . . d 

IJD . kt voor vast uit tenware er m cassatie wer 
Die raad spi ee ' 

g-egaan . 
Ilet hooger scheidsgerecht ~s samen~esteld uit: 

Art. 8Z. ,· · traat of "'ewezen mag1straat uit de rech-
10 Een inag u; ,., 
. . . . orde als voorzitte~·; 

1·ei 1i.1 k e · ff er-secretar · s · 
?.0 E en g-n 1 

' • 1 d rk m. ers - T leden-werkg·evers en twee e en-we ne . 
!30 wee 

-
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De directeur-generaal van het Na tionaal hlijnwerkers
pensioenfonds mag de >ergaderingen Yan den raaù ùijwonen 
met raadgevende stem. 

Als plaatsverrnngers worden ll:l:ll' gelang zulks nooclig 18 , 
een voldoend aantal >oorzitters, griffiers-secretarissen en 
leden aangesteld. 

Art. 83. De vaste en de plaatsvervang-ende voorûtter wor
den benoemd door den Koning; de vaste en de plaatsver
vangencle gr· ffier-secretaris worclen aangesteld door den 
Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg. 

De leden-'.verkgevers en de leden-werknemers wor<len 
benoemd cloor den :Minister van Arbeid en Sociale Voorzoro· 
onde!' de caudidaten-werkgeYers eu de candidaten-werk
nemers, Yolg-ens de bij artikel 62 >an dit besluit voor
geschreven wijze en regelen. 

Ar~ . 84. De leden van bet booger scbei<lsgerecht nemen hun 
funct•es kos teloos wa:n. ~ochtans wordt er hun, onvermin
derd de verhlijt ·- en verplaatsingskosten, een zitpenning ver
leend, waarvan het bedrag voor allen l1etzelfde is . 

Hoofcls tuk VI. - Over de ~evoegdbeicl der recbterlijke 
orgamsmen. 

Art. 85. De bestuurscon1mi. sies van de voorzorn·skassen 
spreken in eersten aanleg uit: 

0 

1° Voor elke aannaag ingebracht, met het doel de voor
deelen te mogen genieten, voorzien hij een der m' jm..-erkers
pensioenswet ten; 

2° Over de ontvankelijkheid der pensioenaanvl'ao·en ino·e-o , 0 

bracbt bij toepassing· der overeenkomst.en gelroffen met 
n-eemde land en, binnen de grenzen cloor die overeenkomsten 
vastgesteld . 

Art. 86. Eike aanvraag client gest.uurd, 't zij rechtstreeks, 
't zij door hemi<ldel;ng van de aangesloten, ondernemers, 
naar de bestuurscommissie van de voorzorgskas; binnen heL 
gebied waarvan de exploitati.e is gevestigd, waar de werk
nemer werkzaam is of laatst is werkzaam geweest. 

t ) 

~ 
1 
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De aanvragen om pensioen of om toelage, ingebracht door 
liemicldeling .. yan een aangesloten explo;ta tie, worclen door 
ùecloelde exploitatie op een formuleer ad hoc opgesteld, waar
van het model word t vastgesteld door het N ationaal Fonds 
en kosteloos afgelevercl aan de a::mgesloten vereenigingen, 
clie er om vrageu; ·een ontvaugbewi.js van de aanvraag, hou
rlen<le datum en dag van de ontvangst der aanvraa?. wordt 
::rnn den aanvrager besteld. 

ATt. 87. Bij elke aanvraag dien en de bewijsstukken ge
voegd, die inzonderheid bevatten. 

\ ;vat de werknemers betref t : 

ro Een uittreksel u; t den bm·gerlijken stand, waarbij 
p]aats en datum der geboorte van den belanghebbende wor
rlen opgegeven; 

2° Een uittreksel uit het bevolkingsregister, de verhou
ding tegenover den burgerli.jken stancl aanduidende van den 
belanghebbende (gehuwd, jonggezel, weduwnaar of gedi
vorceerd) ; 

3° Een uiÙreksel uit de g,eboorteakte van de echtgenoote; 
4° Een staat betreffende de cliensten, waarbij wordt opge

geven cle duur van den werkelijken arbeid in de koolmijn
inrichtingen of in de er mee gelijkgestelde ondernemingen; 

50 Het werknemersboekje of -boekjes; 
60 Wanneer het gaat om een werknemer-invalide, een 
eclisch attest w.aarbij wegens ziekte zijn onbekwaamheid 

Dl o·ewoonhk t e arbeiclen in de -Oncler de toepassing der 
Ont r . . h "d cl ld wet vallende n1Jver e1 wor t vastgeste . 

W at de weduwen betreft: 

10 Een uittreksel uit den burgerlijken stand, vermeldende 
de geb_oorte, het huwelijk of de opvolgende huwelijken van 

1 belanghebbende; 
ce 20 Een uittreksel uit de akte van overlijden van den echt-

genoot; 
3

o In voorkoroencl geval, een attest, waarbij wordt opge-

dat cle echtgenoot een pensioen genoot; geven 
4 Een uittreksel uit de geboorteakten van cJe kinderen 
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beueden 16 jaar, gesproten uit het huwel ;j k of wuurover de 
echtgenooten de zorg droegen . 

Wut cle weezen betreft: 

1° Een uiLh'eksel uit den burgerlijken stand , waarbij de 
geboorte van cle belanghebbenden ~vordt vastgesteld; 

:!" Een uiltre ksel uit den burgerlijken stand, waarbij hei 
overlijdeu der ourlers of der echtn·enooten cl ie over de belang-

o ' 
hebbenden de zorg- droegen, o:f van den verzekerde, wanueer 
dexe nllee11 de zorg over de kinderen droeg, wordt vastgesteld. 

De bes tuurscommissie man· Yoor elke aanvr aan· allerh aude 
0 0 

documenteu, die ze nuttig ach t, invorderen. 
HeL hoorL aan degene11 , die er om verzoekeu de bij <le 

·ame11geonlende wetteu Yoorûene voord eeleu te genieten , te 
lateu blijkeu Yau den <luur va u huu arheid iu de aaugesloteu 
oncleruemiugen, door rniddel Yan sla t en afgeleverll cluo r 
becloelde oudernemingen. 

H ef gel uige: nbewiJ's man· eukel wonle11 o·eoorloo:fd wau-• 0 0 , 

uee r de aangeslofen ondememiugen of de belaugbebbende 
werknemers bewe1·en werkzaam le ûjn g·eweesL en, ;11geYulge 
ovf'rmacht, geen voll edig archief meer bezitLen. 

Nochtaus mag h et getuigenùewijs 11iet rneer worde11 
ing-eroepen voo r de jaren, <lie op de11 111 .la1rnuri H)2.j Yolge11. 

Art. 88. Het onderzoek der uannan·en cl oor de besLuurs-
• . • 0 

comnnss1e gesch eclt cloor midd el van <le stukken ,·an het 
dossie:r PD doo1· rniddel Yan <le door den uanvrager ingebra.chte 
<locumeute11. 

Omtrenl elke zaak spl'eeki de <:om niissie aanstomb uit of. 
fen laai.. te, in de Ye1 gn<leri ng die Yolg-t op cleze waariH cle 
lnalste he pre kingen ge ·cbieden. 

A rl. 89. De hestuursco111111issie heeft hef rech t aile 01icler
weksmaab egelen Yonr te ehr j,·en , inzonderheicl : 

(Jnderzoekingen voor te ;;e:hrijYen omlr enl <len toeslnncl 
dei· bela11g-hehhenrl r 11, 111eclische expertises fe eisehen , nlle 
Înlichl:Ïllg'ell Ïll {e \'Orcleren a]]e o·e fuin·e11 i e hoore11 , aan rle ' ,.... .., 
aa11nagers c!e Ycre:s<:hfp uillen·o·in'"en fe vran·en. . ,...,_, ~ 0 

De uannnger inag, <loor loecloen YU ll den rl'recteur der 
YOorr.orgskas. en bij anugef'eekenfl eu hrief , liit1:renooclig·cl w-0r ,...., 
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den te verschij11 en. V 661 de bestuurscomruissie mag hij zich 
Jaien vervaugeu tloor een persoon, drager vau een op onge
zeCl'eld papier gegeven procuratie, wanneer de ùestuurscom
m~sie denkt, dat xiju Yersch ijning- noocl'g of uuttig mocht 

zijn . 

Art . 90 . De best uurscom u1issie mag beslissen, dat de 
onclerxoekiugen worden ge houden cloor den voorzitter der 
commissie, bijgestaau door den directeur van ~e voorzorgs
kas, als secretaris, nlsmede door een werkgevers- en een 
werknemersvertegen woorcl i ger. 

De no tu leu 0111 tren t rlie ou<lerxoekingen worden opge
maakt. Die notule11 worcleu aan cl e bestuurscommissie mede-

gedeeld . 

Arl. 91. D e minule11 der <loor tle bestuurscommissie getrof
fen beslissiug-en worde11 in het do ·sier Yan elken aanvrager 
bewaard . 

Bedoelcle besl issingen wonlen per posl, ùoor rnid<lel vall 
kaarten of gewone ln·ieven eu door toedoeu van den directeur 
der Voorzorgskas, genotif iceerd . In geval van afwi jziug 
wordt een ee uslu i<1e ncl rtfschrift der beslissing bij aangetee
keudeu brief genotificeercl; d ie notificeer !ng vermeldt ook, 
cla t f1ppel mag " ·o rd en ing-esteld bim1en een tijdsbes tek 'au 

c1rie maand eu. 

Art. 92. D e hes lissin gen ,·a11 de bestuurscommissies ûjn 
voor appel Yatbnur v601· hel hooger scheidsgerecht. 

Art. 93 . H el stnat aa n elk rl er part'jen nij appel iu le 
stellen, 'tzij auu den nan\Tager, ' tzij Yoor de andere partijen 
(Rijk eu Ku t" onna1 Fonrls ) , nan den directeu r der \oorzorgs
kas, vervoh-ing en benanrs tiging van den directelll'-generaal 
van het Naliouaal Fonds . 

Art. 94. Het tijdsbeslek voor het instellen van het appel 
is clrie manuel , te rekenen van af deu llag der notificeering
van de beslissing ui t,gesproken in eersten aan1eg._ 

Ilet word t ingesteld, 'tzij cloor een verklaring gedaan in 
het lokaal der kas en in eenregister ad hoc iugeschr even door 
den directeur der voorzorg-skas of "û jn vertegenwoordiger, 
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'tzij per aangeteekenden brief gestuurd naar den directeur 
der voorzorgskas. 

'r en verzoeke van den directeur der voorzorgskas, wordt 
het .door hem ;ngesteld appel bij aangeteekenden brief aan 
den aanvrager genotificeerd. 

Art. 95. Wanneer een appel is ingesteld, maakt de direc
teur der vorzorgskas .het dossier van den belanghebbende over 
aan den griffier van het hooger scheidsgerecht; deze meldt 
er de ontvangst van en laat terzelfder tijd het nummer der 
inschrijving van de zaak op de appelrol kennen . 

Art. 96. Op uitnoodiging van z;jn voorzitter vergadert de 
hooge raad. Hij onderzoekt de aanvragen met hulp der door 
den aanvrager ingebrachte stukken en documenten. 

Hij spreekt aanstonds uit of, ten laatste, in de vergadering 
volgende op die waarin de laatste besprekingen geschiedden. 

Art. 97. Zoo het noodig was een onderzoek te doen, bezit 
de hooge raad het bij artikel 89 van dit besluit voorziene 
recht van onderzoek. 

Zoo het hooger scheidsgerecht denkt, dat het nuttig of 
noodig is, mag de belanghebbende persoonlijk verschijnen 
v66r bedoelclen raad, of zich laten vervangen door een per
soon boucler eener procuratie op ongezegeld pq,pier. 

In dit geval wordt d·e belanghebbende, door toedoen van 
den griffier bij aangeteekenden brief uitgenoodigd. 

Art. 98. De beslissingen van het hooo·er scheicÎsO'erecht 
. • b 0 

worden b1J volstrekte meerderheid der aanwezig zijnde leden 
genomen. 

Bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter 
besl: ssencl. 

~e beslis~ii;igen worden door den griffier, bij gewonen 
brief genotificeerd. Zoo de aanvraag afgewezen wordt 
gescbiedt de notificatie bij aangetekenden brief. ' 

Zij worden aan de bevoegde voorzorgskassen bekend
gemaakt, waaraan ook het dossier van den belanghebbende 
wordt teruggëstuurd. 

Op de gr=ffie van den hoogeren raad wordt de minuut der 
uitgesproken beslissing bewaard. 

[ 
\ 

AMBTELIJKE BESCBEIDEN 

HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen. 

Art. 99. De uitkeering aan verschillende pensioengerech
tigden, aanvullingen, vermeerderingen en toelagen ten laste 
van het Rijk en -yan bet N ationaal Fonds, geschiedt maan
delijks ·en bij vervallen term:jn, door toedoen van de voo1·
zorgskas, die het onderzoek der aanvraag gedaan beef t. 

Met het oog op die maandelijksche uitkeering-, is het j~ar
lijksch bedrag der bij de sumengeordende wetten voorz~e:ie 
voordeelen te verdeelen in twaalf, volgens de door mm1s
tedieele onderricht;ng-en t e bepalen regela. 

De ouderdoms-, overlevings- of weduwerenten ten laste 
van de Alg emeene Lijfrentekas en verworven, krachtens een 
der speciale wetten op de mijnwerkerspensi.onen, door de 
O'epensionneerde belanghebbenden worden mtgekeerd door 
bemiddeling van het Nationaal Fonds. 

Onvermindercl de bepalingen voorzien bij artikel 38 van 
dit besluit, worden de ouderdoms-, ove~·levings- of weduwe
renten ten laste van de Algemeene LiJfrentekas en verwor
ven , krachtens de algemeene pensioenwet, door de g-epen
sionneerde belanghebbenden, cloor middel van de stor~~ngen, 
die bij toepassing van een der speciale wetten op de ID'JilW.~r
kerspensioenen gedaan werden, door de Alg emeene L1Jf-

tekas uito-ekeerd. D e. aanvullingen van bedoelde renten 
ren o • li "k d d ten laste van het Nationaal Fonds worden msge J s oor e 
Algemeene Lijfrentekas uitgekeerd. 

Art. 100. Iedere aanvraag om ouderclomspensioen, inge-

b
. h t binnen de v!jftien clagen volgende op den verjarings-

1ac f . "d d . 
d t van den wettelijken lee tlJ om te wor en gepens10n-

a um d · · d neerd wordt aangezien als ingebracht op en Vel'Janngs a-

tum. 
Zoo ook, .elke aanvraag .om het ~~d~wepensioen of de 

weezentoelage, ingebracht bmnen de V1Jftien dagen volgende 
den overlijdensdatum van den ·echtgenoot of van den 

~~'ltste der ech tgenooten, die de zorg over het weeskind 
:i·oeg, wordt aangezien als iugebracht op den overlijdens-

da tum. 
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Art. 101. De in de Algemeene Lijfrentekas door middel 
van, krachtens een der verzekeringswetten op de mijnwerk
pensioenen, door verplichte stortingen verworven renten 
alsmede de rentea~nvullingen, in uitvoering der saruen~ 
geordeude wetten in het Nationaal Fonds gevestigd zijn 
onvatbaar voor overdracht of beslag. 

. Di~ onvatbaarheid voor overdracht of beslag mag evenwel 
met mgeroepen worden tegen het Rijk, het N ationaal Fonds 
en de Algemeene Lijfrentekas. 

iijn v.atbaar voor overdracht of beslag in de mate hierna 
aangeduid, de toelagen, aanvullingen en vermeer<leringen, 
wowel ten las te mu het Rijk als van het N ationaal Fonds, 
verleend aan de te 1 t d b n as e van e open are besturen verplee.,.de 
personen. 0 

Art. 102. I~dien de verpleegde persoon ten volle wordt 
ouderhouden, !S het deel vatbaar voor overdracht of besla.0 • 

vastgesteld op de twee derdeu van het g'lobaal bedran· de~ 
voordeelen opgesomd bij alinea 2 van vorenvermeld artikel. 

Art. 103. Indien de verpleegde persoon slechls o·edeellelijk 
"·ordL onderhouden, wordt het cleel vatbaar voor"'o\7erdracht 
of beslag- ge1·aamc1 op het aangeduid bedran· van het deel 
va tbaar voor beslag, \7asto·estelcl voor <le b "'11 l bb d 
d. o e < n g ie en en, 

ie ten volle worden onderhouden: 

Voeding . 
5 / 10 

Huisvesting . 
Kleedino· 3 / lO 

0 
• • • 1/10 

Verlichting· en verwarming . l / lO 

Art. 104. Het voor beslaO' v·übaar Cl' d lt h 
<l o < oe ee e Yan et peu 

st0en wor t afgestaan ten behoeve 
1 

-
b <l van een verp eo·end 

estuur oor een OYerclrachtsakte .,. l k 
1 1 

° 
d ' oe ee enl c oor den ver-

pleegde en oor het verplen·end bes t . 
cl . 

0 llUI, overgemaakt naar 
den Hecleur \7an de voorzoi·o·sl-as b 1 t · · 

, • 
0 

' ' e as met de u ?tkeerm{)' 
van de ve1schenen pens10en-termijnen. "' 

Die akte vermeldt dat de verplee.,.] t 
teliJ"k wordt onderhouden t 1 . 0 c e en volle of gcdeel-

en aste van d · , · h · . 
aan cle overd racht ten goede komt. e mue tin g waar-

1 ... 
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Art. 105. De verpleg-ende besturen die willen in ' t bezit 
komen van het voor beslag vatbaar gedeelte van het pensien 
verleend aan pensioengerechtigden die ze kosteloos onder
houden, 't zij ten volle, 't zij gedeeltelijk, clienen een aan
vraag te laten geworden aan de bestuurscommissie van de 
voorzorgskas, die ovêr de rechten der belanghebbenden heeft 
uitgesproken . 

De betwistingen di1e omt11ent de beslissingen van de 
hestuurscomlllissies mochteu oprijzen, hooren tot de bevoegd
heicl van het hooger scheidsgerecht. 

Art. 106. De uitkeering van het voor heslag of overdracht 
vatbaar gedeelte geschieclt op de bij artikel 99 van dit besluit 
vastgestelde vervaldagen. 

Art . 107. De belanghebbenden die de door de samen
o·eordende wetten voorziene voordeelen genieten, mogen geen 
;anspraak maken op de vermeerderingen en toelagen voorzien 
bij de algemeene pensioenwet of bij de wet op het bedien-

clenpensioen. 
Het in vorenvermelde alinea voorzien verbod is niet van 

toepassing op de b;j artikel 29, alinea 8, bedoelde weduwen, 
op cle werknemers bedoeld bij artikel 32, alinea' s 24 en 27, 
op die bedoeld bij artikel39, aline~:s 6 en 7, op de. pensioen
n·erechtiO'den bedoelcl door de b1Jkomende bepahngen der 
~ 0 

samengeorclende wetten. 

Art. 108. Voor toepassing van artikel ~5. der samengeor-

d 1 wetten dient verstaan onder bezold1g1ng, de wedden_, 
enc e · 'b ld' · b d ld · d 

d an ullende weclden en b1J ·ezo igrng e oe rn e 
e a, v M" · · 

statuten der kas voor weduwen en wee.zen van het rn1sterie 

B ·nnenlandsche Zaken, waarbiJ de ambtenaren . en 
van 1 · Ab ·a S · 1 V 
b bt n van het :M:inister• e van r e1 en oc1a e oorzorg eam e 
zijn aangesloten. 

Art. 109. Ter uitvoering van de samengeordende wetten 
worcl t een speciale st-erf tetabel opgemaakt, toepasselijk op 

de mijnwerkers. 
E hesluit va n Onzen Minister van Arbeicl en Sociale 

Voo:.:org zal den datum vaststellen waarop die sterftetabel 
aan zijn goedkeuring zal moeten worden onderworpen. 
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Art. 110. Voor de toepassinO' a d 
tot wijz=ginO' en aanvulling b vd n e wet van 25 Juni 1937 

il 
o van e wet va 1 A 1930 

zu en de voorzorgskassen ambt h n ' ugustus ' 
zorgen : 8 alve voor het volgende 

1 o Toepassing van den nieuw 
indien de hedoelde wet de en voet voor alle pensioenen 

d 
. voorwaarden v h 

van eze pens10enen niet h ft . . . oor et verleeenen 
ee gew13z1gd. 

Ten opzichte van de belangh bb . 
pensioen genieten, zal er als v~lO' enden die een invaliditeits

o t gehandeld worden . 
a) Voor den belan O'hebbend d. . · 

tw;ntig jaar dienst 
0 

telt le le m het geheel minder dan 

b 1 
za ' met . ht . 

e angen van den bewilli d h mac nem1ng van de 
1 d 

g e, et O'Unst' t . een worden; b igs e pens1oen ver-

b) Voor den belanghebbende . die 1 O' 
onder den grond werkte zal . ancer dan twintig jaar 
d b 1 

eveneens met . h 
e e angen van den bewilli de ' ma~ tneming van 

verleend worden; g ' het gunst1gste pensioen 

c) Voor de belanghebbend d' 
on<ler en boven den ()'rond ek ie meer dan twinti"' J·aar 
. d o wer te ma . o 
.1aar on er den grond zal a d ' ar mrnder dan twinti(J' 
h_em toe te laten op 60 jaara~et e~· .bela~ghebbende ten eind: 
zien ouderdomspensioente o·en . t lJ art1kel 33 of 33bis voor-
word n d 0 ie en een · . ' e . op en grondslag van 1 a . pens10en ver]eend 
mbegT'P van den bovenO'rond ha e d1ensten sa.men met 

20 Onderzoek van hebt shc en arbeid; ' 
d d. . rec t op k 1 l . we uwen ie m toepassing va . o en evermg van de 

1 Augustus 1930, gepensionneer~ ~_r'tikel .25 der wet van 
3° Onderzoek van het . ht d ZlJn; . . iec er w d 

pens10en van 1 200 frank l e uwen op een d 
t d

. ' vo gens de we uwen-
s aat ie reeds in hun dos . gegevens van d a· t . s1er voork en iens -

4° Toekennmg van het b'. . omt; 
ouderdomspensioen aan d ~J artikel 33bis der w t · 

0 
. e invaliden. e voorz1en 

5 Toekennmg aan de krach • 
l August~s 1930 gepensionneerJens ar.tikel 36 der wet van 
12 van dit artikel voorzie be arbe1ders van d . r 
van den dienst staat der a1·bn~dn ijslag, volg' ens dèe m a mea 
· d ei ers d · ge"'evens 
ie er belang·hebbende voo"'k ie reeds in h t d :' . • oint. e oss1er van 

AMBTELIJlŒ BE$CREIDEN 1391 

"\Vat de na 1 Januari 1935 iugediende aauvrag·en om inva
liditeitstoelage betreft die wegens laatt.i jd;ge indiening (na 
den termijn van één jaar) werclen af gewezen, zullen de 
belaughebbenden die sedert de in hun zaak gevallen beslis
sing tot afwijzing het werk niet hervat hebben, en de 
belanghebbe~den wier aanvraag om toelage v66r den afloop 
van een terruijn van twee jaar, te rekenen van den datum 
vaµ het staken van het werk in de miju af, ingediend werd, 
door de voorzorgskassen tot het indienen van ·een nieuwe 
aanvraag· aangespoord worden. 

Art. 111. Al de aanvrag·en strekkende tot het verkrijgen, 
krachtens de nieuwe bepalingen der "·et van 25 Juni 1937 , 
van een pensioen of een wijziging van het pensioen en die 
v66r 31 Decem ber 1937 bij de voorzorgskassen zull;n inge
diend zijn , zullen als op 11 October 1937 ingediend beschouwd 

worden. 
Art. 112. De in dit besluit niet opgenomen bepalingen van 

de vroegere koninklijke besluiten zjin ingetrokken, met uit
zondering van de bepaling-en \Un het koninklijk besluit van 
4 :Mei 1933 tot g-Mdkf'uring- van de reg·eling, met het oog 
op ùe uitvoering- van de Fransch-Belgische overeenkomst 

vau 21 'Mei rnn. 
De regP.]ing- vau de vraagstukken, die b; j deze bepaliugen 

niet wor<len bedoelcl , geschierlt door verdere koninklijke 
besluiten en ministerieele onclerrichtingen. 

Art. 113. De bepalingen van clit besluit worden van kracht 

op 1 October 1937. 

Art. 1114. O'nze Min;ster van Arbeid en Sociale Voorzorg 
is belast met rle uitvoering van di t besluit. 

Gegeven te Brussel, den 15° October 1937. 

Van Koningswege: 

De Minis ter van Arbeid •en Sociale Voorzorg, 
A. DELATTRE. 
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ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

Ministerieele omzendbneven en ambtsbrieven 
aangaande de mijn polttie. 

Het houden der plans van de mijnen. 

Brussel, clen 25 September 1937. 

H eer H oofdiugenieur, 

ln ziju i,:esruaandelijk:;l'h Yer: ln.g betreffend e den toestarnl , 
gedurende het eerste semester 1937, der verschillende inrich
t ingen die van h et s··· mijnarrondissement afhang en, uittp 
tlen H eer H oofdingeniem·-Directeur Yan b ewust arrondisse
mPn e l'iich als volgt omtrent het houclen van de plans der 
ondergrondsche werken der steenkolenmijnen : 

« En reme t tan t leurs pbns, des géomètres de charbon
nages ont sig nalé les difficultés, de plus en plus grandes 
que présen ten t les levés à la boussole par suite de l ' encom
brement des g aleries •et des tailles par les tuyauteries d ' a;r 
comprimé, les cadres métalliques, les couloirs oscillants, les 

scrapers, . .. 
« A cause de l 'in tensité du t ravail dans les mines, il es t 

impossible d'enlever ces objets métalliques pour soustraire 
la boussole à leur influence. Le procédé habituel pa r coup 
d 'avant et d 'arrière, n 'offre plus suffisamment de garantiea. 
Il est souvent difficile de t rouver un-e base pour orienter 

un levé. 


