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du Fonds natiooal de Ret raite des Ouvriers mineurs et prévus 
par les susdites lois coordonnées pour porter les pensions aux 
minima garantis par ces lois coordonnées. 

Art. 9. - L es allocations extraordinair es visées aux disposi
t ions du pré.sent arrêté-loi sont accordées pour les an nées 1943 
et 1944. 

Art. 10. - Le Ministre du Travail et de la Prévoyance so
ciale est chargé de l'exécution du présent arrêté-loi, qui entrera 
en vigueur le jour de sa publication au Monite1ir. 

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 1944. 

CHARLES. 

(Suivent les signatures de· tous les ministres. ) 
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PENSIOENSTELSEL DER MIJNWERIŒRS. 

27 october 1944. - Besluitwet tot verleening van een buiten
gew~ne toelage aan de w egens ouderdom of invaliditeit 
gep ensioimeerde mijnwerkers, alsmede aan de gepen 
sionneerde weduwen van ~jnwerkers. 

KAREL, Prins van België, Regent van K oninkrijk, 

Aan allen , tegenwoordigen _eu toekomenden, Heil. . 

Gelet op de wet vau 7 Septcmber 1939, waarb:j aan den 
Koning buitengewone volmacht werd · verleend; 

Gelet op het koninkl ijk besluit Yan 25 Augustus 1937, hou
dende samenordening van de verscbillende bepalingen der 
wetten betreffende bet pensioeuste!sel der mi jnwerkers ; 

Overwegende dat de redenen die, in 1943, het toekennen van 
een bujtengewone toelage aan de b:j · de bepalingen der a lge

meene wet betreffende de ouderdomspensioengerecht igdcn heb

ben gebillijkt, ook pleiten ten voordeele van de bij de bepa
Iingen der wetgeving bet reffende de mijnwerkerspensioengerech
t igden; 

Overwegende dat er , voor het jaa.r 1944, reden bestaat tot 
het verleenen van dergelijke bu iteugewoue toelagen aan de 
gepensionneerde mijnwerker s en aan de gepensionneerde we
duwen van mijnwerker s om ben er toe in staat t~ stellen de 
tijdelijke moeilijkbeden van de voedselvoorziening te boven te 

komen ; 
Overwegende dat het uoodig is, tot het bepalen van het 

bedrag der aan elke categor,ie van gerecb tigden toe te kennen 
toelagen , r ekening te hou den 1het het bijzonder statu ut betref
fende de pensioenen van de mijnwerkers en van huu weduwen ; 

Gelet op de noodzakelijkheid eu de dringendheid ; 
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Op de voordracht van Onze Ministers die er m Raad over 
hebbeu beraadslaagd. 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : f 
.Artikel één. - E r wordt ten laste van den Staat, a.an de 

krachtens de bij koninklijke besluit dd. 25 Augustu~ 1937 
samengeordende wetten, wegens ouderdomsgepensionneerde niet 
meer werkz~am mijnwerkers begunstigd met een ouderdoms
rentetoeslag ten laste van den Staat, een buitengewone t oelage 
verleend, die overeenstemt met 25 t. h. van het jaarlijksch 
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bedrag van bedoelden ouderdomsrentetoeslag. 

Ingeval bedoeld bedrag van 25 t. h. 800 frank .niet bereikt 
wat betreft de gehuwden, of 525 frank wat bet reft .de onge
huwden, weduwnaars of uit den ech t gescheiden, wordt het 
bedrag der buitengewone toelage onderscheidenlijk op 800 frank 
en op 525 frank gébracht door een aanvulling ten laste van het 
N ationaal P ensioenfonds der Mijnwerkers. 

Art. 2. - Er wordt ten laste van den Staat, aan de krach
tens de bij koninklijk besluit dd. 25 Augustus 1937 samenge
ordende wetten, wegens ouderdom gepensiouneerde weduwen 
der mijnwerkers begunstigd met een ouderdomsrentetoeslag ten 
laste van den Staat, een buitengewone toelage verleend, die 
overeenstemt met 25 t . h. van het jaarliksch bedrag van be
doelden ouderdomsrentetoeslag. 

Ingeval bedoeld bedrag van 25 t. h. , waarvan in di t artikel 
spraak is , 525 franlc niet bereikt, wordt de buitengewone toe- • 
lage tot dit bedrag van 525 frank gebracht door een aanvulling 
ten laste van het Nationaal P ensioenfonds der l\Jijnwerker s. 

Art. 3. - Er wordt aan de krachtens bedoelde samengeor
dende wetten wegens invalidi teit gepensionneerde mijnwerkers, 
een toelage verleend mu 800 frank voor de gehuwde belang
hebbenden, ell' van 525 frank voor de belanghebbenden die on
gehuwd, weduwaaar of uit den echt gescbeden ziju, waarvan 
de 4/5, hetzij onderscheidenlijk 640 frank en 420 frank, ten 
laste zijn van voornoemd N ationaal F onds, en 1/5, hetzij onder. 
scbeidenlijk 160 frank en 105 fran'k, ten laste van den Staat. 

Art. 4. - Wat betreft de wegens invaliditeit gepensionneerde 
mijnwerkers die meer dan 65 jaar oud zijn en die het bij de 
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algemeene pensioenwet voor zien ouderdomspe~sionen genieten, 
wordt de bij voormeld artikel 3 voorziene toelage vernùnderd 
met het bedrag van 25 t. h. van den jaarlijkschen oud~rdoms

ren tetoeslag hun verleend k rach tens de algemeene pensioenwet. 

Wat betreft de wegens invalidit eit gepensionneerde mijnwer
kers van vreemde n ationaliteit en die behooren tot een land 
waarmede geen verdrag gesloten werd in zake mijnwerk~rspen
sioenen, wordt bedroelde toelage ·teruggebracht tot 640 frank 
voor de gehuwden eu tot 420 frank voor de ongehuwden , we
duwnaars of uit den echt gescheiden en is u itsluitend hm laste 
van het Nat ionaal P ensioenfonds der Mijnwerkers. 

Art. 5. - Er wordt aan de weduwen, kr achtens bedoelde 
samengeordende wetten begunstigd met een pensioen of een over
Ïevingsren te, een toelage van 180 frank ,·erleend. 

Deze toelage is ten Jaste van den Staat voor de weduwen , 
begunstigd met een weduwerenteverhoog'. ng of met een kinder 

toeslag. 

Zij is ten laste van het N ationaal P ensioenfonds der M ijn
werkers voor de weduwen begunstigd met eeu over levingsrente en 
die niet bedoeld zijn bij voorgaande alinea. 

Wat bedreft de weduwen waar van de echtgenoot minstens twin. 
tig dienstjaareu telt in de onderworpen bedr ijven , wordt het 
bedrag van de ouitengewono toelage op 360 frank gebracht. 
De bijbetaling van 180 frank is ten laste van het Nationaal Pen-
sioenfonds der Mijnwerkers. ' 

Art . 6. - De bij a rtikels 2 en 5 voorz!ene toelagen worden 
niet verleend 

a) aan de weduwen begunstigd met het pensioen voorzien 
bij artikel 29 van bedoelde samengeordende wet ten en pie het 
bij de algemeene pen~ioenwet voorzien ouderdomspensioen ge

n ieten ; 

b) aan de weduwen bedoeld bij de art ikols 2lbis en 2lquaJ;er 
van bedoelde samengeordende wetten , waan~n de echtgenoot 
geboren is in 1907 of in een voorgaand jaar ; 

c) aan de weduwen bedoeld bij artikel 21, die onder de 
toepassi ng vallen van ar tikel 2 P er, alinea 2, van voormelde 
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samengeordende wetten, waarvan de ech tgenoot geboren is na 
1907. 

Art. 7. - Het toekennen, aan ieder echtgenooten die geschei
den leven, van de voordeelen voorzien bij onderhavig besluit, 
geschiedt volgens de bepalingen van ar t ikel 39bis der samen
geordende wetten. 

Art. 8. - Het bedrag tle r voordeelen toegekend bij onder
havig besluit wordt buiten · rekening gelaten wat betreft de 
berekening van de aan vullingen ten laste van het N ationaal 
Pensioenfonds der Mijnwerkers en· voorzien door bedoelde 
samengeordende wetten, ten einde de pensioenen te brengeij 
op de minima gewaar borgd door deze samengeordende wetteu. · 
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Art. 9. - De bij de bepalingen van deze beslui twet bedoelde 
buitengewone toelagen worden verleend voor de jaren 1943 en_ 
1944. 

A. 10. - De l\1inister van Arbeid en Sociale Voorzorg is 
bela.st met de ui tvoering van deze besluitwet, die in werking 
treedt op den dag van ·haar afkondiging in het Strwt.,blad. 

Gegeven te Brussel, den 27n October 1944. 
" KA REL. 

(Volgen de handteekeningen van al de ministers.) 
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A NNALEN DER MIJNEN VA N BELG IE 

Tome XLV. - Année 1944. 

Boekdeel XLV. - Jaar 1944. 

TABLE ALPHABETIQUE DES AUTEURS 

ALPHABETISCHE TABEL DER AUTEURS 

A NC IA UX. H .. lngé11°cur en Chef-Directeur des Mines, 
à Bruxelles. 
L'industrie charbonnière pendant l'année 1940 . 

BOURGEOIS.t \ \/.. Ingéni eur prin cipa l des Mines. Ins
pecteur de !'Enseignement T echnique de la Province 
de Hainaut, à Mons. 
Cours de force motrice, par N . . Meslré . 

BREYRE A d. . lnspecleur généta l d~s Mines. A dm inis
trateur-Directeur de I'lnstitu l Na lional des Mines, à 

Pramerics-Palurages, Professeur à l'Université de liége. 
lnspecleur G eneraal der M ijnen, Beheerder-Bestuurder 
van het fnsliluut. Professer aan de Universiteil \·an Luik. 
Rapport sur les Lravaux de 1943, de /'/nslilu/ N ational 

des fvfin.es 

A nnexe : 

N ote ~ur l'inlerprélalion du ..Spectre d'absorption dans 

l'ulira-uiolet d'un mélange 2 C H 4 + 0 2 soumis à la 
cornbuslion lente (par V an Ti1igelen , Ad .. D octeur 
en S ciences chimiques attaché à l'lnslilw} _1, 

\! crslag ouer de werkza!Jmlrnden in 1943, van he t N a-
lionaal Mijninsliluut . -13 

Bijlage : 
N ora ouer de inlerpretalie van het absorpliespectrum 

in het tillra-uiol~t van een aantrage verbranding on

dcm1 •orpen 2 C H 4 + 0 2 mengsel ( door Van Îigge-
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