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PRIVAATRECHT
AFDELING

I

EIGENDOMSVERKRIJGING
I,

BESCHIKKINGEN BIJ TESTAMENT

Het Staatsblad van 29 december 1971 publiceert de wet van 29 juli
1971 houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de wetsconfl.icten inzake de vorm van uiterste wilsbeschikkingen, opgemaakt
te 's-Gravenhage op 5 oktober 1961.
De wet zelf die aan het verdrag uitwerking geeft, wijzigt bovendien
artikel 999 B.W. Dit artikel bepaalt dat een Belg die zich in een
vreemd land bevindt zijn uiterste wilsbeschikking kan maken bij
onderhandse akte of bij authentieke akte, met inachtneming van de
vormen die gebruikelijk zijn in het land waar die akte wordt verleden;
door de wet van 29 juli 1971 wordt dit artikel aangevuld met de woorden ,onverminderd internationale overeenkomsten".
De vorm van de uiterste wilsbeschikking, aldus artikel 1 van het verdrag, is geldig wanneer hij overeenstemt met een van de volgende
nationale wetten : a) van de plaats waar de erflater heeft beschikt;
b) van een nationaliteit die de erflater bezat op het ogenblik waarop
hij de beschikking heeft gemaakt of op het ogenblik van zijn overlijden; c) van een plaats waar de erfl.ater zijn woonplaats had, hetzij
op het ogenblik waarop hij de beschikking heeft gemaakt hetzij op
het ogenblik van zijn overlijden; d) van de plaats waar de erflater
zijn gewone verblijfplaats had, hetzij op het ogenblik waarop hij de
beschikking heeft gemaakt, hetzij ten tijde van zijn overlijden;
e) voor de onroerende goederen, van de plaats waar zij gelegen zijn.
Hetzelfde principe is van toepassing voor de herroeping van een
vroegere wilsbeschikking en voor dezen die door twee of meer personen bij een zelfde akte worden gemaakt.
Worden bovendien geacht tot het domein van de vorm te behoren,
de voorschriften waarbij de aangenomen vormen van uiterste wilsbeschikking worden beperkt en die verband houden met de leeftijd,
de nationaliteit, of andere persoonlijke hoedanigheden van de erflater
evenals de hoedanigheden die getuigen, vereist voor de geldigheid
van een uiterste wilsbeschikking, moeten bezitten.
Het verdrag vindt toepassing zelfs wanneer de nationaliteit van de
betrokkenen of de toepasselijke wet niet die is van een verdragsluitende Staat; de regel betreffende conflicten is onafhankelijk van
iedere voorwaarde van wederkerigheid. Het verdrag is van toepassing
op alle gevallen waarin de erflater overleden is na de inwerkingtreding; voor Belgie is dit 19 december 1971.
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Het verdrag heeft een duur van vijf jaar en wordt stilzwijgend vernieuwd, behoudens opzegging.
Enkele artikelen bepalen welke rechten iedere Staat zich kan voorbehouden. Belgie heeft hiervan geen gebruik gemaal<t.
T enslotte wordt de lijst gepubliceerd van de I 5 landen waar het
verdrag in werking is getreden.
AFDELING 2

VERBINTENISSEN EN CONTRACTEN
§
2.

I.VERKOOP

VERKOOP VAN WON1NGEN EN APPARTEMENTEN

In het Staatsblad van II september 1971 verscheen de wet van 9 juli
I971 tot regeling van de woningbouw en deverkoop van te bouwen
of in aanbouw zijnde woningen.
Het doel van deze wet is een reglementering in te voeren voor wat
genoemd wordt de verkoop op plan en de kant-en-klaar-bouw van
appartementen en woningen. De wetgever heeft de rechten van de
verwervers of van de bouwheer willen beschermen en heeft tevens
een einde-willen maken aan ae coiitractuele ongelijkheid die de belangen schaadt van al de partijen die in een bouwverrichting betrokken zijn (Parlem. Besch., Senaat, I970-71, nr. 490, blz. 4). Deze
wet is daarom oak van openbare orde (art. 13). Onder toepassing van
deze wet vallen, aldus artikel I, iedere overeenkomst tot eigendomsovergang van een te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement,
alsmede iedere overeenkomst waarbij de verbintenis wordt aangegaan
om een zodanig onroerend goed te bouwen, te doen bouwen of te
verschaffen mits het huis of het appartement tot huisvesting of tot
beroepsdoeleinden en huisvesting bestemd is en de koper of de
opdrachtgever volgens de overeenkomst, verplicht is voor de voltooiing
van het gebouw een of meer stortingen te doen.
Op te merken valt dat het begrip huisvesting in zijn gewone betekenis
moet opgevat worden, terwijl de uitdrukking tot beroepsdoeleinden en
huisvesting bestemd, duidelijk moet weergeven dat beide bestemmingen
tegelijkertijd als het ware evenwaardige en alleszins volwaardige bestemmingen moeten zijn; enkel wanneer de huisvesting gans bijkomstig of incidenteel zou blijken te zijn is de wet niet van toepassing
(Parlem. Besch., Senaat, 1970-71, nr. 490, biz. 8 en II).
Vallen evenmin onder toepassing van de wet de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, de Nationale Landmaatschappij en
hun erkende maatschappijen, de gemeenten, de intercommunale
veremgmgen en de verkrijger of opdrachtgever wiens geregelde

werkzaamheden erin bestaan huizen of appartementen op te richten
of te Iaten oprichten om ze onder bezwarende titel te vervreemden.
De overeenkomsten door deze wet beoogd vallen onder de bepalingen
van de artikelen 1582 tot 1701 en 1787 tot 1799 B.W., behoudens de
afwijkingen bij deze wet bepaald. Dit werd in de wet ingeschreven
om de kandidaat-eigenaar te beschermen tegen de veel in zwang
zijnde praktijken van de medecontractant van de opdrachtgever of
de verwerver van het eigendom, om aan zijn verantwoordelijkheden
te ontsnappen; het gebeurt immers veel dat de promotor die zich
verbindt een huis te Iaten bouwen, overeenkomsten afsluit die op
zodanige manier zijn opgesteld dat hij in rechte enkel kan beschouwd
worden als eenvoudige lasthebber of tussenpersoon (Parlem. Besch.,
Senaat, 1970.;.71, nr. 490, biz. 13). Een clausule van eigendomsvoorbehoud is niet toegestaan : door de overeenkomst gaan de rechten
van de verkoper op de grand en op de bestaande opstallen met betrekking tot het te bouwen of in aanbouw zijnde huis of appartement
dadelijk op de koper over. Naarmate de bouwstoffen in de grand of
in het gebouw worden geplaatst of verwerkt zijn, heeft de overgang
van de eigendom plaats. Het risico gaat slechts over na de voorlopige
oplevering. De tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de
aannemer blijft eveneens behouden.
Artikel 7 somt op welke gegevens de bedoelde overeenkomsten moeten
bevatten.
De eindaflevering mag slechts geschieden een jaar na de voorlopige
oplevering en nadat de eindoplevering van de gemeenschappelijke
gedeelten reeds heeft plaatsgehad; m.a.w. op dat ogenblik moet een
normale bewoonbaarheid verzekerd zijn.
Geen enkele betaling mag geeist worden voordat de overeenkomst is
aangegaan; bij het afsluiten ervan mag wei een voorschot gevraagd
worden doch dit mag niet hager zijn dan 5 pet. van de totale prijs.
Voor de overtreding van deze bepaling wordt in een strafrechtelijke
sanctie voorzien. Evenmin mag de overeenkomst een beding van
wederinkoop inhouden.
Verder wordt in de artikelen nag uitgewijd over de prijs en de zekerheidsstelling.
3· Het Staatsblad van 4 november 1971 publiceert het koninklijk
besluit van 21 oktober 1971 houdende uitvoeringvan de artikelen 7,
8 en 12 van de wet 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw
en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.
Door dit koninklijk besluit wordt het koninklijk besluit van 1 juli
1969 waarbij de bescherming van diegenen die volkswoningen of
daarmee gelijkgestelde woningen verkrijgen of bouwen wordt geregeld opgeheven. De overeenkomsten die door de wet van 9 juli 1971
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bedoeld worden, moeten benevens de totale prijs de daarin begrepen
prijs van het terrein vermelden.
De prijs van het gebouw- zijnde de totale prijs verminderd met de
prijs van het terrein - is ten hoogste voor So pet. vatbaar voor herziening omwille van de schommelingen van de lonen en de daarop
betrekking hebbende lasten en omwille van de schommelingen van
de prijs van de in het bouwwerk gebruikte of verwerkte materialen,
grondstoffen of produkten; de herziening omwille van de !schommelingen van de lonen en van de sociale lasten mag ten hoogste op so pet.
van de prijs van het gebouw berekend worden.
De voorlopige en de eindoplevering van de werken worden bewezen
door een schriftelijke en tegensprekelijk tussen partijen opgemaakte
akte. De weigering eri!an moet, samen met de redenen, bij aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de verkoper of de aannemer.
De bewoning of het in gebruik nemen van het gebouw geldt als vermoeden van aanvaarding van de voorlopige oplevering. Het artikel 2
regelt verder de voorwaarden en de gevolgen van de oplevering.
Het bedrag van de zekerheidsstelling of de borgtocht beloopt 5 pet.
van de prijs van het gebouw, zo nodig af te ronden naar het hager
liggend duizendtal. Hoe verder met deze borgtocht gehandeld wordt,
is vervat in artikel 3 en artikel 4·
4•

VERKOOP OP AFBETALING

Het koninklijk besluit van 12 oktober 1971 (Staatsbl., 21 oktober
1971) wijzigt het koninklijk besluit van 23 december 1957 houdende
uitvoeringsmaatregelen van de wet van 9 juli 1957 tot regeling van
de verkoop op afbetaling en van zijn financiering.
Dit koninklijk besluit stelt het percentage vast van de contante koopprijs voor bepaalde soorten van goederen.
Bovendien wordt voorgeschreven binnen welke tijd en voor welke
produkten de volledige prijs moet afbetaald worden.

5. HANDELSREGISTER
Eenministerieel besluit van 5 november 1971 ter uitvoering van artikel
53 van de wetten betreffende het handelsregister gecoordineerd op
20 juli 1964 verscheen in het Staatsblad van 27 november 1971.
De wederinschrijving in het handelsregister geschiedt van 1 januari
1972 tot 30 juni 1974 volgens de orde in een bijgaande tabel opgenomen.
§

2.

VENNOOTSCHAPPEN

6. Het Staatsblad van 29 december 1971 publiceert het ministerieel
besluit van 23 december 1971 met betrekking tot het tarief voor de
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bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de akten betreffende de
handelsvennootschappen.
De prijs is vastgesteld op 16 F per gedrukte regel met een minimum
van 320 F. Hiervan zijn uitgesloten de oproepingen en andere berichten.
7· De ministeriele besluiten van 22 december 1971 (Staatsbl., 5 januari 1972) stellen de modellen vast voor de balans, winst- en verliesrekening en voor de verdeling van het winstsaldo der ondernemingen
die kapitalisatieverrichtingen doen, van de ondernemingen die de
hypothecaire leningen met interventie beoefenen alsmede de toezendingsdatum ervan en tenslotte voor de ondernemingen die de
verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
inzake motorvoertuigen uitoefenen.
AFDELING

3

PROCESRECHT

8. EuROPEES HOF
De Europese overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan de
procedures voor de Commissie en voor het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens, opgemaakt te Landen op 6 mei 1969, werd
door Zweden bekrachtigd op 20 december 1969 en op 28 januari
1972 aanvaard door Nederland (Staatsbl., 8 maart 1972).
9•

ADVOCATEN

De wet van 28 juli 1971 houdende goedkeuring van de Beneluxovereenkomst betreffende de uitoefening van de advocatuur, opgemaakt te Brussel op 12 december 1968, verscheen in het Staatsblad
van 28 augustus 1971). Deze overeenkomst werd door Belgie bekrachtigd op 30 juli 1971 en door Nederland op 10 juli 1969 en is op 1 september 1971 in werking getreden.
De advocaten die in een van de overeenkomst sluitende Staten zijn
ingeschreven kunnen in burgerlijke zaken, strafzakenenadministratieve
zaken pleiten voor de rechtsprekende instanties van de andere overeenkomstsluitende Staat, mits zij worden bijgestaan door een advocaat
die gerechtigd is te pleiten ter plaatse waar zij aldus werkzaam zijn
en met dezelfde voorrechten en dezelfde verplichtingen als de advocaat
die hen bijstaat. Het recht om te pleiten omvat eveneens het recht het
dossier in te zien en het recht om de gedetineerde te bezoeken.
De beoordeling van overtredingen van de ereregelen behoort tot de
bevoegdheid van de tuchtrechtelijke autoriteiten van de ontvangende
balie onverminderd de bevoegdheden van de tuchtrechtelijke autoriteiten van de balie waartoe de advocaat behoort.
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10. Het koninklijk besluit van 5 november I97I (Staatsbl., 24 november I97I) regelt de aanstelling van de vaste advocaten bij het
ministerie van Landsverdediging.
I I.

GERECHTELIJK WETBOEK

Drie koninklijke besluiten zorgen voor de aanpassing van artikel I
van het bijvoegsel bij het gerechtelijk wetboek, die noodzakelijk was
geworden ingevolge de fusies van gemeenten, bekrachtigd door de
wet van I7 juli I970 en in uitvoering van de artikelen 90 en 92 van
de wet van I4 februari 196I voor economische expansie, sociale
· vooruitgang en financieel herstel. Het zijn : het koninklijk besluit
van 2 juni I97I tot aanvulling van het koninklijk besluit van IS maart
I97I betreffende de inwerkingtreding van de wijzigingen, verschenen
in het Staatsblad van 20 juli I971 ; het koninklijk besluit van 3 november I97I tot aanvulling van het koninklijk besluit van IS maart
I97I en van 2 juni I97I betreffende de inwerkingtreding van de
wijzigingen, verschenen in het Staatsblad van I4 december I97I
en tenslotte het koninklijk besluit van 4 november I97I, eveneens
verschenen in het Staatsblad van 14 december I97I.
12. De wet van 20 juli I97I (Staatsbl., 29 juli I97I) stelt de personeelsformatie van de vredegerechten vast.
IJ. Het koninklijk besluit van 24 augustus I97I (Staatsbl., 2 september I97I) geeft de indeling van de vredegerechtskantons volgens
hun bevolking.

HooFDSTUK

II

STRAFRECHT
14·

PROBATIE

Het koninklijk besluit van 29 juni 1971 (Staatsbl., 24 juli 1971)
wijzigt het koninklijk besluit van 12 februari 1965 tot toekenning
van toelagen en vergoedingen aan de !eden van de probatiecommissie. Aan de voorzitter wordt 400 F en aan de andere !eden 300 F
vacatiegeld uitbetaald per vergadering van meer dan twee uur.
15.

MILITAIR GERECHT. GEBRUIK VAN DE TALE.N

Ret koninklijk besluit van 14 jtdi 1971 (Staatsbl., 30 juli 1971) betreft
het gebruik van de talen in de militaire gerechten. Dit koninklijk
besluit komt in de plaats van het gelijksoortig koninklijk besluit van
12 september 1935 en bevat bepalingen die betrekking hebben op de
rechterlijke commissies, de bestendige krijgsraden, de krijgsraden
te velde en het Militair Gerechtshof.
De !eden van de rechterlijke commissie ten zetel of buiten de zetel
van de bestendige krijgsraad worden aangewezen op basis van een
lijst, opgemaakt door de territoriale commandant, van de officieren
van het garnizoen in werkelijke dienst en met de graad van kapiteincommandant of kapitein en luitenant of een gelijkwaardige graad.
Deze officieren worden gerangschikt volgens de ancienniteit in elke
graad en het bewijs moet geleverd worden dat zij overeenkomstig
de artikelen 2 tot 7 van de wet van 30 juli 1938, hetzij het Nederlands
hetzij het Frans grondig kennen, hetzij een van beide talen grondig
kennen en een effectieve kennis van de andere taal bezitten. Moet
het onderzoek in het Duits worden gedaan, dan wordt een lijst opgemaakt van dezelfde categorieen van officieren die bovendien het
Duits kennen.
De leden van de rechterlijke commissie bij een krijgsraad te velde
worden aangewezen door de bevelhebber van de legerfractie waarbij
de krijgsraad is opgericht en op grand van een lijst van officieren
van die legerfractie van dezelfde graad en met dezelfde taalkennis.
Voor de samenstelling van de bestendige krijgsraden worden de leden
verkozen op basis van drie lijsten die de hoofdofficieren, de kapiteinscommandanten, kapiteins, luitenants of officieren met gelijkwaardige
graad vermelden en in werkelijke dienst zijn. De eerste lijst omvat
de officieren die het bewijs leveren de Nederlandse taal grondig te
kennen, de tweede lijst de officieren die het Frans grondig kennen en
de derde lijst de officieren die de Duitse taal kennen. Voor de krijgsraden te velde worden drie soortgelijke lijsten opgesteld door de
commandant van de legerfractie en de aanduiding geschiedt bij
loting.
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Dezelfde methode wordt gebruikt voor de leden van het Militair
Gerechtshof en voor de rechterlijke commissie bij het Militair Gerechtshof, met dit verschil dat de lijsten de opper- en hoofdofficieren
bevatten.
Bovendien wordt bepaald hoe de aanduiding en de loting geschieden.
16,

}ACHT EN VOGELVANGST

In het Staatsblad van 19 oktober 1971 verscheen de wet van 29 juli
1971 houdende goedkeuring van de Benelux-overeenkomst op het
gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel
op 10 juni 1970.
De bedoeling is een harmonisatie tot stand te brengen van de beginselen van de wettelijke bepalingen op het gebied van de jacht en de
bescherming van in het wild levende vogels.
Een eerste deel legt a.m. aan de drie landen de verplichting op het
wild in bepaalde categorieen te rangschikken.
Over de data van de opening en de sluiting van de jacht wordt overleg
gepleegd.
Bovendien worden de terreinen waarop de jacht met het geweer wordt
uitgeoefend, alsmede het vervoer en de handel aan reglementering
onderworpen.
Het tweede deel heeft meer betrekking op de bescherming van de
vogelstand en het derde deel bevat enkele algemene bepalingen.
17. In het Staatsblad van 18 september 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van 6 september 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 15 september 1964 betreffende de insectenetende vogels en de
vogelvangst. Artikel I bepaalt dat het besluit van toepassing is op
alle in de Beneluxlanden in het wild levende vogelsoorten en de ondersoorten, rassen en varieteiten met uitzondering van de opgesomde
vogels. Een artikel bevat de lijst van de vogelsoorten die niet mogen
worden gevangen, gedood of verdelgd, in bezit gehouden, te koop
gesteld, verkocht of gekocht, vervoerd, zelfs in doorvoer en zelfs
tijdelijk in- of uitgevoerd, levend of dood, alsmede de eieren en de
JOngen.
De vogelhandelaars mogen deze vogels niet in hun bezit hebben in
hun winkels, op hun erven, in hun magazijnen of aanpalende huizen.
Artikel 4 bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden deze vogels
mogen vervoerd worden, terwijl artikel 5 de opnamen van vogelgeluiden toevoegt aan de middelen die niet mogen aangewend worden
om deze vogels te vangen.
Een volgend artikel regelt het gebruik van netten en kooien.
Het artikel 15 van dit besluit tenslotte bepaalt wat ingeval van inbreuk
in beslag genomen wordt.
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18.

GEVAARLIJKE PRODUKTEN EN INRICHTINGEN

Het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, verscheen in
het Staatsblad van 15 september 1971.
Dit koninklijk besluit bevat vooreerst enkele begripsomschrijvingen,
de draagwijdte, bepalingen betreffende het gas en de voor de gasdistributie-installaties gebruikte materialen, de proeven, beproevingen
en controles van de buizen, hulpinrichtingen en verbindingsstukken
in de fabriek, voorschriften betreffende het leggen der leidingen en
dienstleidingen, de verbinding, de proeven en beproevingen op de
bouwplaats, de voorbehoedsmaatregelen tegen uitwendige corrosie,
de voorschriften betreffende de exploitatie, het toezicht en het onderhoud, de binneninstallaties en tenslotte de bepalingen in verband met
de administratieve procedure, de openbare veiligheid, afwijkingen en
strafbepalingen.
Het koninklijk besluit van 27 december 1971 (Staatsbl., 6 januari
1972) betreft het toezicht op de installaties voor het vervoer en de
distributie van gasachtige en andere produkten door middel van
leidingen.
Om te waken over de uitvoering van de reglementaire veiligheidsmaatregelen, met het opsporen en het vaststellen van de overtredingen worden aangeduid: de ingenieurs en de beambten van de administratie voor Energie en van de administratie van het Mijnwezen.
19. Het koninklijk besluit van 11 oktober 1971 houdende verplichting
inzake opslagmiddelen en opslag van aardolieprodukten, verscheen
in het Staatsblad van 31 december 1971.
20. In het Staatsblad van 18 september 1971 verscheen het kopinklijk
besluit van 25 augustus 1971 betreffende de bestrijding van voor
planten en plantaardige produkten schadelijke organismen.
Een eerste titel is gewijd aan de algemene maatregelen en de maatregelen die meer in het bijzonder moeten genomen worden om bepaalde ziekten te bestrijden en aan de te nemen maatregelen bij de
in- en uitvoer. Titel II heeft betrekking op de dienst voor plantenbescherming die tot taak heeft alle handelingen te stellen welke noodzakelijk of nuttig zijn voor het opsporen, vaststellen en bestrijden van
schadelijke organismen.
Artikel 95 somt de besluiten op die worden opgeheven.
Een ministerieel besluit van 26 augustus 1971 (Staatsbl., 18 september
1971) neemt de uitvoeringsmaatregelen van het voormelde koninklijk
besluit.
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21. Het koninklijk besluit van 28 september I97I tot wijziging van
het besluit van de Regent van IS mei I945 betreffende de eetwaren
gemaakt of bereid met vruchten of plantaardige stoffen en soortgelijke eetwaren, verscheen in het Staatsblad van 30 oktober I97L
Het koninklijk besluit wordt met een paar produkten aangevuld.
22. In het Staatsblad van 29 juli I97I verscheen het koninklijk besluit
van I7 juni I97I houdende wijziging van het besluit van de Regent
van IO februari I946 betreffende de handel in vlees en andere gelijkaardige produkten of vleesderivaten.
Het gebruik van toevoegsels in de handel van voedingswaren en
-stoffen is geregeld door reglementaire beschikkingen genomen in
uitvoering van de wet van 30 juni I964 betreffende het toezicht op
voedingswaren of -stoffen en andere produkten. De bedoeling van
het nieuwe koninklijk besluit is de beschikkingen van het koninklijk
besluit van IO februari I946 aan deze wet aan te passen.
23. In het Staatsblad van I december I97I verschijnt het koninklijk
besluit van 5 oktober I97I betreffende het toelaten van toevoegsels
in voedingswaren en -stoffen.
De lijst van de toegelaten toevoegsels wordt aangevuld.
24. In het Staatsblad van 9 februari I972 verscheen het koninklijk
besluit van I9 januari I972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 3I mei I958 houdende reglementering van het bewaren, verkopen
en gebruiken van pesticiden en fytofarmaceutische produkten.
25. Het koninklijk besluit van 5 juli I97I (Staatsbl., 5 augustus I97I)
wijzigt het koninklijk besluit van 3I december 1930 betreffende de

handel in slaap- en verdovende middelen.
Aan artikel I worden enkele produkten toegevoegd.
26. In het Staatsblad van I7 augustus I97I verschijnt het koninklijk
besluit van I5 juli I97I tot wijziging van het besluit van de Regent
van I I februari I946, betreffende de handel in en de verkoop van
sommige bijzondere giftige stoffen.
Aan artikel I wordt een produkt toegevoegd.
27. Het koninklijk besluit van IS oktober I97I (Staatsbl., 26 november I97I) wijzigt het besluit van de Regent van I I februari I946

betreffende de handel en de verkoop van sommige giftige stoffen.
Er wordt een produkt aan de lijst toegevoegd.
28. Het koninklijk besluit van 26 juli I97I tot oprichting van zones
voor speciale bescherming tegen luchtverontreiniging, is verschenen
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in het Staatsblad van 5 augustus 1971. Als speciale beschermingszones
worden aangezien, gebieden waar bijzondere maatregelen worden
getroffen voor de bestrijding van de luchtverontreiniging, veroorzaakt
door de installaties voor verwarming der gebouwen door verbranding.
Verontreinigende stoffen zijn de in de Iucht aanwezige stoffen die
hetzij geen deel uitmaken van de normale samenstelling van de Iucht,
hetzij wei tot haar normale samenstelling behoren maar er in een
abnormale hoeveelheid aanwezig zijn.
Dit koninklijk besluit onderwerpt de brandstof en de verbrandingsinstallaties aan sommige regels.
Als bijlage worden de zones opgesomd.
29·

VERKEER

In het Staatsblad van 31 juli 1971 verscheen het ministerieel besluit
van 25 mei I97I betreffende de modelgoedkeuring van tachygrafen.
Dit ministerieel besluit is getroffen ingevolge het koninklijk besluit
van 23 april I97I houdende uitvoering van de Verordening nr. I463/7o
van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juli I970
betreffende de invoering van een controleapparaat bij het wegvervoer. Het technisch reglement betreffende de tachygrafen is bij het
ministerieel besluit gevoegd.
30. Twee koninklijke besluiten hebben betrekking op de leervergunning en het rijbewijs. Het eerste koninklijk besluit is dat van 30
juni 1971 houdende tijdelijke maatregelen in afwijking van het
koninklijk besluit van 25 september 1968 betreffende de leervergunning en het rijbewijs (Staatsbl., 17 juli t971). Hierin wordt de mogelijkheid gegeven aan de bestuurders van fietsen met hulpmotor met
ten hoogste so cm3 cylinderinhoud, die de normale karakteristieken
van de fiets inzake gebruiksmogelijkheden behouden en in het verkeer werden gebracht voor I juli I97I, een rijbewijs aan te vragen,
op voorwaarde dat ze op I juli I97I de leeftijd van I8jaar bereikt hebben en de aanvraag doen ten laatste op 3I december I972.
Het tweede is het koninklijk besluit van 6 oktober I971 tot wijziging
van het koninklijk besluit van IS september I968 betreffende de
leervergunning en het rijbewijs, (Staatsbl., IS oktober I97I). De
verplichting in het bezit te zijn van de leervergunning en van het
rijbewijs wordt uitgebreid tot de personen die een verblijfskaart
bezitten van onderdaan van een lid-Staat van de Europese Economische Gemeenschap.

31. In het Staatsblad van 29 juli I971 verschijnt het koninklijk besluit
van 19 juli 197I betreffende de goedkeuring per type van motorvoertuig uitgerust met een motor met elektrische ontsteking wat
betreft het uitlaten van verontreinigende gassen door de motor.
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Dit koninklijk besluit heeft in werkelijkheid tot voorwerp, in onze
wetgeving drie teksten op te nemen: het reglement nr. I5 houdende
eenvormige voorschriften inzake goedkeuring van voertuigen uitgerust met een motor met elektrische ontsteking betreffende het
uitlaten van verontreinigende gassen door de motor; de richtlijn
van de Raad van 6 februari I970 inzake onderlinge aanpassing van
de wetgevingen van de lid-Staten betreffende de goedkeuring van
motorvoertuigen en aanhangwagens (7o/IS6/E.E.G.) en de richtlijn
van de Raad van 20 maart I970 inzake de onderlinge aanpassing van
de wetgevingen der lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die
moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen
afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen
(7o/22o/E.E.G.).
Ingevolge artikel I van het koninklijk besluit vallen hieronder alle motorvoertuigen uitgerust met een motor met elektrische ontsteking,
waarvan het type moet goedgekeurd zijn krachtens artikel 3 van het
koninklijk besluitvan IS maart I9S8 houdende algemeen reglement op
detechnischeeisen waarvanhet door de conducteur aangegeven toelaatbaar maximumgewicht minder dan 400 kg. bedraagt, of waarvan de
maximumsnelheid wegens de bouw lager is dan so km./u. Artikel 3
van voornoemd koninklijk besluit van I5 maart I968 bepaalt dat,
met uitzondering van de opgesomde gevallen, elk type van chassis
of zelfdragend voertuig dat in Belgie gebouwd of gemonteerd is of
dat in Belgie ingevoerd is onder dekking van een aatigifte voor verbruik door de minister van Verkeerswezen moet goedgekeurd zijn.
Geen enkel voertuig dat niet beantwoordt aan de voorschriften van het
reglement nr. IS van de richtlijn van de Raad van 20 maart I970 mag
in aanmerking komen voor een type-keuring en de aanvraag om goedkeuring moet bovendien geschieden overeenkomstig het in dat reglement en die richtlijn bepaalde.
Het koninklijk besluit treedt in werking op I oktober I97I voor motorvoertuigen waarvoor de aanvraag om goedkeuring per type vanaf die
datum wordt ingediend. Werd de aanvraag om goedkeuring per
type ingediend voor .I oktober I97I dan mogen die voertuigen niet
meer gebruikt worden vanaf I oktober I973 tenzij een nieuwe goedkeuring per type is geschied.
Het reglement nr. IS is toepasselijk op het uitlaten van verontreinigende gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking waarmee
de motorvoertuigen zijn uitgerust.
Zijn echter van toepassing uitgesloten, de motorvoertuigen met twee
of drie wielen waarvan het hoogste toegelaten gewicht kleiner is dan
400 kg. en/of de door de constructie bepaalde maximumsnelheid
niet grater is dan so km./u.
De aanvraag tot goedkeuring moet ingediend worden door de fabri-
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kant of zijn vertegenwoordiger. De artikelen 4 en 5 bevatten bepalingen die betrekking hebben op de goedkeuring, de specificaties en de
proeven, waaraan het voertuig onderworpen wordt.
Elke wijziging aan het goedgekeurde voertuigtype moet ter kennis
van de administratieve dienst gebracht worden die er over oordeelt
of ze al dan niet nadelige gevolgen heeft en eventueel een nader
rapport van de bevoegde technische dienst kan vragen.
Het voertuig dat het voorgeschreven keuringsmerk draagt moet,
voor wat betreft de kenmerken die van belang zijn voor de afgifte
van verontreinigende gassen door de motor, overeenstemmen met
het goedgekeurde voertuig-type. Is de produktie niet in overeenstemming met de voorschriften dan kan a.m. de goedkeuring ingetrokken worden.
De richtlijn van de Raad van 6 februari 1970 inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lid-Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en de aanhangwagens verstaat onder
voertuig : ieder motorvoertuig met of zonder carosserie op ten minste
vier wielen en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 25 km./u., bestemd om aan het wegverkeer deel
te nemen, alsmede aanhangwagens daarvan, met uitzondering van
voertuigen die zich over rails bewegen, landbouwtractoren en landbouwmachines.
Het verzoek om E.E.G.-goedkeuring wordt in een lid-Staat ingediend
door de fabrikant of diens gevolmachtigde. Deze E.E.G.-goedkeuring
bestaat erin dat een lid-Staat vaststelt dat een type van voertuig
voldoet aan de door het E.E.G.-goedkeuringsformulier voorgeschreven technische vereisten en controles. De richtlijnen van bedoeld
goedkeuringsformulier zijn als bijlage bij de richtlijn gevoegd. De
lid-Staat oefent bij wijze van steekproeven controle uit om na te gaan
of de produktie in overeenstemming is met het goedgekeurde prototype. De lid-Staat oordeelt erover of een wijziging controles of nieuwe
proeven al dan niet noodzakelijk maakt en neemt bovendien maatregelen wanneer verschillende voertuigen die nochtans voorzien zijn
van een certificaat van overstemming niet conform zijn aan het
goedgekeurde type.
De hoofdstukken III en IV van de richtlijn bevatten enkele overgangs-, algemene en slotbepalingen.
Tegelijkertijd met het genoemd koninklijk besluit van 19 juli 1971
wordt de richtlijn van de Raad van 20 maart 1970 gepubliceerd, inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten
met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen
tegen de luchtverontreiniging door gassen in motorvoertuigen. Deze
richtlijn verstaat onder voertuig, ieder voor deelneming aan het wegverkeer bestemd voertuig dat is uitgerust met een motor met elek-
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trische ontsteking, met of zonder carrosserie, op ten minste vier
wielen, met een toegestaan maximumgewicht van tenminste 400 kg.
en met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten
minste so km.ju. met uitzondering van landbouwtractoren en landbouwmachines alsmede voor toestellen voor openbare werken.
Het is de lid-Staten verboden de E.E.G.-goedkeuring of de nationale
goedkeuring te weigeren om redenen die verband houden met de
luchtverontreinigende gassen van de motor met elektrische ontsteking
indien het voertuig vanaf een bepaalde datum aan de vermelde
voorwaarden beantwoord.
Voor 30 juni I970 moeten de lid-Staten de nodige maatregelen nemen
om zich aan de richtlijn aan te passen.
32. Het koninklijk besluit van 6 augustus I97I betreffende de goedkeuring per type van motorvoertuigen met betrekking tot het toegestane geluidsniveau, verscheen in het Staatsblad van 2 september
I97I.
Hierbij wordt gepubliceerd de richtlijn van de Raad van de Europese
Gemeenschap van 6 februari I970 inzake de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen van de lid-Staten betreffende het toegepaste
geluidsniveau en de uitlaatinrichting van motorvoertuigen (70/
I 57 /E.E.G.).
Artikel 2 van het koninklijk besluit bepaalt dat geen enkel voertuig
in aanmerking mag komen voor een type-keuring, indien het niet
beantwoordt aan de voorschriften vervat in de bijlage van genoemde
richtlijn. Het besluit is toepasselijk op de motorvoertuigen met een
door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor meer dan
25 km.fu. waarvan het type moet goedgekeurd zijn krachtens artikel 3
van het koninklijk besluit van I 5 maart I968 houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de motorvoertuigen en hun
aanhangwagens moeten voldoen.
33· In het Staatsblad van 2 september I97I verscheen het koninklijk
besluit van 9 augustus I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van IS maart I968 houdende algemeen reglement op de technische
eisen waaraan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens moeten
voldoen.
De wijziging heeft inzonderheid tot doel het koninklijk besluit van
IS maart I968 aan te passen aan de bepalingen van het koninklijk
besluit dat betrekking heeft op het toegestane geluidsniveau.
Hetzelfde geldt a.m. voor het koninklijk besluit van I3 augustus I97I
(Staatsbl., 2 september I97I) betreffende de snelheid van de rijwielen
met hulpmotor en het geluid van de rijwielen met hulpmotor, de
motorrijwielen, de motordriewielers en de motorvierwielers.
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Dit laatste besluit bevat bepalingen die betrekking hebben op de
toepassingssfeer, de goedkeuring van de typen van voertuigen en de
aanvraag om goedkeuring.
34· Het koninklijk besluit van 12 oktober 1971 (Staatsbl., 16 oktober
1971) wijzigt het koninklijk besluit van 4 mei 1965 b~treffende de
rechterlijke beslissingen houdende de vervallenverklaring van het
recht om een voertuig met eigen beweegkracht te besturen, de formaliteiten tot uitvoering ervan en de examens tot herverkrijging van dit
recht.
Een eerste wijziging betreft de kandidaten die geslaagd zijn voor het
examen voor een bepaalde categorie van voertuigen, en het examen
voor een andere categorie wensen af te leggen. Het tijdens het vorig
examen ondergaan medisch en psychotechnisch gedeelte kan geldig
verklaard worden.
De termijn van 5 dagen voor de ambtshalve oproeping voor het praktisch en theoretisch gedeelte is weggelaten. De volgende twee artikelen
regelen het recht van inzage van het dossier.
De artikelen 22 en 23 van het gewijzigd koninklijk besluit worden
vervangen. De nieuwe tekst handelt over de bevoegdheid en de taak
van de commissaris die over het examen uitspraak doet.
De overige artikelen bevatten voorschriften met betrekking tot het
verzoekschrift dat de kandidaat mag indienen na een eerste mislukking en over de samenstelling van het college van examencommlssanssen.
35· Het Staatsblad van 16 oktober 1971 publiceert het koninklijk
besluit van 13 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 14 maart 1968 houdende algemeen reglement op de politie· van
het wegverkeer.
Dit besluit dat uit 35 artikelen bestaat, brengt aan het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer talrijke en belangrijke wijzigingen aan.
36. Het ministerieel besluit van 13 oktober 1971 waarbij de personen
die de speciale kaart kunnen bekomen die toelaat voor onbeperkte
duur te stationeren en het organisme dat bevoegd is om deze kaart
af te leveren worden aangeduid en waarbij het model ervan alsmede
de modaliteiten van afgifte, van intrekking en van gebruik worden
bepaald, verscheen in het Staatsblad van 16 oktober 1971.
Dit ministerieel besluit is genomen ter uitvoering van het koninklijk
besluit van 16 oktober 1968 dat een artikel 34ter invoegt in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Het in dit artikel bepaalde laat toe dat, op plaatsen waar de duur van

het stationeren beperkt is, deze ·beperking niet geldt voor voertuigen
bestuurd door minder-validen, wanneer een speciale kaart op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig is aangebracht.

37· Het koninklijk besluit van 20 december 1971 (Staatsbl., 28 december 1971) wijzigt het koninklijk besluit van 31 december 1953
houdende regeling nopens de beschrijving van voertuigen met eigen
beweegkracht. Dit koninklijk besluit bevat de bepaling van de minibus.
38. Het ministerieel besluit van 20 december 1971 (Staatsbl., 28 december 1971) wijzigt het ministerieel besluit van 30 augustus 1971
waarbij het model van de nummerplaten en inschrijvingsbewijzen
alsmede de voor te leggen attesten om de inschrijving van een voertuig
met eigen beweegkracht te bekomen, wordt bepaald. Het betreft
een lichte aanvulling.
39· In het Staatsblad van 30 december 1971 is verschenen, het
koninklijk besluit van 24 december 1971 tot wijziging van de bijlage
bij het koninklijk besluit van 26 september 1962 betreffende de verificatie van het regelmatig aanwezig zijn van motorrijtuigen voor
wegvervoer.
40·

WATERLOPEN

In het Staatsblad van 28 december 1971 verscheen het ministerieel
besluit van 10 augustus 1971 tot aanvulling van het ministerieel
besluit van 17 oktober 1970 houdende aanwijzing van de ambtenaren
van het Rijk en de provincien, die het recht hebben de bij de artikelen
20 en 23 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen bedoelde overtredingen op te sporen en bij middel
van processen-verbaal vast te stellen.
De lijst van de bedoelde ambtenaren wordt aangevuld met de ambtenaren van de Dienst der Scheepvaart.
41. In het Staatsblad van 4 rnaart 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 21 februari 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de
onbevaatbare waterlopen.
Vanaf I januari 1973 moeten de gronden die aan een open waterloop
palen en als weiland worden· gebruikt zodanig afgerasterd zijn dat
het vee binnen het weiland gehouden wordt.
Het deel van de afrastering dat aan de waterloop paalt moet ziCh
bevinden op een afstand van 0,75 tot 1 meter, landinwaarts gemeten
vanaf de kruin van de oever en mag niet hager zijn dan 1,50 m.
Bovendien moet de afrastering zo opgesteld zijn dat ze geen be66
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lemmering vormt voor het verkeer van de werktuigen die bij de uitvoering van gewone ruimings-, onderhouds-, en herstellingswerken
aan de waterlopen worden gebruikt.
42· ZEEVAARTPOLITIE
Het koninklijk besluit van IS juni 1971 (Staatsbl., I4 juli 1971)
wijzigt het koninklijk besluit van 10 september I929 houdende
inrichtingsreglement van de zeevaartpolitie.
Dit koninklijk besluit strekt er vooral toe het tarief van de zeevaartpolitierechten te wijzigen.
43· LucHTVAART
In het Staatsblad van 8 juli 197I verschijnen twee besluiten die betrekking hebben op de luchtvaart.
Het koninklijk besluit van IS april 197I dat het koninklijk besluit
van IS maart 1964 tot regeling van de luchtvaart wijzigt, bepaalt dat
de eisen inzake geschiktheid tot vliegen worden vastgesteld door de
minister die met het bestuur der luchtvaart belast is. De tweede afdeling schrijft de maatregelen voor in verband met de bouw, de
fabricage, de revisie en de herstelling. Een zestal artikelen hebben
betrekking op het bewijs van luchtvaardigheid : a.m. de uitreiking
van het bewijs, de geldigheidsduur, de vernieuwing, de weigering
van aflevering, de intrekking en de aflevering van een voorlopige
toelating tot vliegen. Een vierde afdeling legt aan de eigenaar of de
houder van een luchtvaartuig de verplichting op de bevoegde minister
op de hoogte te brengen van een opgelopen averij.
Een ministerieel besluit van I6 april 1971 stelt de eisen vast inzake
erkenning van de technische diensten voor de bouw van luchtvaartuigen, de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen of voor dezer
revisie en herstelling, terwijl een tweede besluit van dezelfde datum
de eisen vaststelt inzake erkenning van de technische diensten voor
onderhoud van de luchtvaartuigen.

HooFostuK III

SOCIAAL RECHT
AFDELING I

ARBEIDSRECHT

44· ARBEIDSWET
In het Staatsblad van 30 maart 1971 verscheen de arbeidswet van 16
maart 1971.
Deze nieuwe wet komt in de plaats van de wetten op de kinderarbeid,
de veertigurige arbeidsweek, de zondagsrust, de arbeidsduur in de
openbare en particuliere sector van 's lands bedrijfsleven en op de
vrouwenarbeid.
Artikel 1 omschrijft het toepassingsgebied en geeft enkele begripsbepalingen. De wet is van toepassing op de werknemers en de werkgevers. Met werknemers worden gelijkgesteld, de personen die, anders
dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het
gezag van een ander persoon. Onder bedrijfstak wordt voor de toepassing van deze wet eveneens verstaan, de groepen van werkgevers
en met werkgevers gelijkgestelde personen, die buiten het bedrijfsleven ·een gelijke -of -verwante activiteit--uitoefenen. De inrichtingen
van de werkgevers en met werkgevers gelijkgestelde personen die een
activiteit buiten het bedrijfsleven uitoefenen, worden eveneens als
een bedrijf aangezien. Een jeugdige werknemer is de werknemer
beneden de 18 jaar.
Artikel 3 somt de personen op die niet vallen onder de toepassing van
de bepalingen betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur.
Het tweede hoofdstuk handelt over het verbod om arbeid te verrichten. Het is verboden kinderen beneden 14 jaar of die nog schoolplichtig zijn arbeid te doen verrichten of enige werkzaamheid buiten
het kader van hun opvoeding of vorming te doen uitvoeren. Voor de
medewerking van kinderen als acteur of figurant kunnen individuele
afwijkingen worden toegestaan .. Werkneemsters en jeugdige werknemers mogen geen ondergrondse arbeid verrichten in mijnen,
groeven en graverijen. Hen kan door de Koning verboden worden
gevaarlijke of ongezonde arbeid te verrichten of dit werk kan afhankelijk gemaakt worden van de inachtneming van bepaalde beschermingsmaatregelen.
In principe is het verboden werknemers 's zondags tewerk te stellen,
behalve de gevallen of in de omstandigheden door de wet opgesomd.
Onder arbeidsduur wordt verstaan, de tijd gedurende welke het
personeel ter beschikking is van de werkgever ; deze mag niet meer
belopen dan acht uren per dag of vijfenveertig uren per week. De
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dagelijkse grens van de arbeidsduur kan op negen uren worden gebracht wanneer de arbeidstijdregeling per week, een halve, een hele
of meer dan een rustdag, behalve de zondag, omvat. Ze kan op tien
uren worden gebracht voor de werknemers die wegens de afstand
van de werkplaats niet elke dag naar hun woon- of verblijfplaats
terugkeren.
Uitzonderingen worden geregeld in de daaropvolgende artikelen; ze
hebben o.m. betrekking op het paramedisch personeel, de werknemers
die voorbereidend werk of nawerk verrichten, ten einde het hoofd te
bieden aan een buitengewone vermeerdering van het werk.
Een afdeling is gewijd aan de arbeidstijdregeling voor jeugdige werknemers. De arbeidsduur mag tien uren per dag niet overschrijden en
de jeugdige werknemers mogen niet meer dan vier en een half uur
ononderbroken arbeid verrichten.
Nachtarbeid is, aldus artikel 35, arbeid verricht tussen 20 en 6 uur.
Voor de jeugdige werknemers hoven de 16 jaar en voor de werkneemsters, die arbeid verrichten welke niet mag onderbroken of uitgesteld
worden, en die ploegenarbeid verrichten, worden de tijdsgrenzen
vastgesteld hetzij tussen 22 en 5 uur hetzij van 23 tot 6 u. In een onderneming waar de vijfdagenweek van toepassing is, en elke ploeg, buiten
de wettelijke rusttijden, meer dan acht uren per dag werkt, worden de
tijdsgrenzen vastgesteld op hetzij 23 uur en 5 uur, hetzij 24 en 6 uur.
Behalve in de uitzonderingen door de Koning toegelaten, mogen de
werkneemsters en jeugdige werknemers geen nachtarbeid verrichten.
In I 9 gevallen mogen de andere werknemers wei nachtarbeid verrichten. Hoofdstuk IV handelt over de moederschapsbescherming.
Ten vroegste vanaf de zesde week v66r de vermoedelijke datum van
de bevalling, die door een geneeskundig getuigschrift bewezen wordt,
heeft de werkneemster recht op verlof. Gedurende de acht weken na
de bevalling mag de werkneemster geen arbeid verrichten.
Behalve om redenen die vreemd zijn aan de lichamelijke toestand van
de zwangerschap of van de bevalling, mag de werkgever eenzijdig
geen eind maken aan de dienstbetrekking vanaf het ogenblik dat hij
werd ingelicht omtrent de zwangerschap tot een maand na het einde
van de postnatale rustperiode. De Koning stelt een lijst op van de
arbeid die gevaarlijk is voor de gezondheid van de zwangere werkneemsters en voor die van het kind, en die uiteraard verboden zijn.
Het hoofdstuk V bevat enkele algemene bepalingen, die handelen over
de schorsing van de toepassing van de wet, het advies, het toezicht
en de strafbepalingen.
45· In het Staatsblad van 25 november 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 10 november 1971 tot aanwijzing van de ambtenaren die
bevoegd zijn om de individuele toelatingen te verlenen bedoeld in

artikel 7 van de arbeidswet van r6 maart I 97 I en tot vaststelling van
de procedure met het oog op het bekomen van deze individuele
toelatingen.
De individuele toelating met het oog op sommige vormen van medewerking als acteur en fi.gurant, van kinderen beneden I4 jaar of die
nog schoolplichtig zijn wordt verleend door de inspecteurs van de
Inspectie van de sociale wetten van de Administratie van de arbeidsbetrekkingen en reglementering.
De overige artikelen schrijven voor hoe de aanvraag geschieden moet
Dezelfde ambtenaren worden bij ministerieel besluit van 5 november
I97I (Staatsbl., 25 november I97I) bevoegd verklaard om afwijkingen te verlenen van het verbod kinderen beneden I6 jaar arbeid
te laten verrichten in schouwburgen, music-halls, dancings en nachtbars.
Het koninklijk besluit van IO november I97I (Staatsbl., 25 november I97I) wijst de ambtenaren en beambten aan die belast zijn
met het toezicht op de uitvoering van de arbeidswet van I 6 maart
I 97 I en op de uitvoeringsbesluiten ervan.
46. In het Staatsblad van I2 oktober I97I verscheen het koninklijk
besluit van I4 juli I971 betreffende de arbeidsduur van het rijdend
personeel tewerkgesteld in de ondernemingen van taxi's en taxibestelwagens.
Voor de vaststelling van de arbeidsduur wordt er geen rekening gehouden met de tijd gedurende welke de werkman ter beschikking van
de werkgever is zonder effectieve arbeid te presteren; deze tijd mag
echter de 24 pet. van de aanwezigheidstijd niet overschrijden.
47· Het koninklijk besluit van 4 oktober I97I (Staatsbl., 20 november I97I) wijzigt het koninklijk besluit van 9 december I968

betreffende het bijhouden van de individuele rekeningen van de
werknemers. Het betreft de vermelding in de documenten door het
koninklijk besluit opgelegd, van de wedden van de bedienden. Het
bedrag van 25.000 F wordt verhoogd tot 35.000 F.
48.

0RGANISATIE VAN HET BEDRIJFSLEVEN

Het Staatsblad van 25 september I97I publiceert het koninklijk
besluit van 28 juli I97I betreffende de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen in het diamantbedrijf.
Het betreft o.m. een uitbreiding van de verplichting dergelijke comites op te richten.
49· In het Staatsblad van IS december I97I verscheen het koninklijk
besluit van 24 augustus I97I tot wijziging van het besluit van de

Regent van 25 september ~947 houdende algemeen reglement der
maatregelen op gebied van hygiene en gezondheid der werknemers in
de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 april 1965.
De wijzigingen hebben betrekking op de arbeidsgeneeskundige dienst
die opgericht wordt hetzij ten behoeve van een enkele onderneming
hetzij gemeenschappelijk voor verschillende ondernemingen of delen
van deze laatste.

so. Het koninklijk besluit van 21 december 1971 tot wijziging, wat
de aan de arbeidsgeneeskundige dienst verbonden arbeidsgeneesheren
betreft, van het besluit van de Regent van 25 september 1947 houdende algemeen reglement betreffende de maatregelen op gebied
van de hygiene en de gezondheid der werknemers in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, verscheen in het Staatsblad van 29
december 1971.
De wijziging heeft betrekking op de geneesheren die gelijkgesteld
worden met de houders van de vereiste diploma's.
51.

ARBEIDSBESCHERMING

Het koninklijk besluit van 7 mei 1971 (Staatsbl., 21 juli 1971) wijzigt
artikel 52 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
Dit koninklijk besluit bevat voorschriften van beveiliging tegen branden ontploffingsgevaar.
52. Het koninklijk besluit van I juli 1971 tot wijziging van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming wat de controle van
de electronische installaties betreft, verscheen in het Staatsblad
van 2 december I 97 I.
53· Het koninklijk besluit van 14 juli 1971 (Staatsbl., 24 september
1971) wijzigt de artikelen 6o tot 63 van het algemeen reglement voor
arbeidsbescherming.
Het betreft de wijziging en aanvulling van de artikelen die het gebruik
van de verlichting regelen met het oog op de veiligheid.
54· Een ministerieel besluit van 26 augustus 1971 (Staatsbl., 23 september 1971) houdt vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden
van de bij artikel 829bis van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming bedoelde verzekering.
Dit ministerieel besluit bedoelt de erkenningsvoorwaarden van de
orgamsmen.
55· Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 (Staatsbl., 4 februari
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1972) vult artikel 394 aan van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.
Het betreft een aanvulling van de opsomming van verboden produkten.

56. Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 (Staatsbl., 8 maart
1972) wijzigt titel II, Hoofdstuk III, afdeling III, van het algemeen
reglement voor de arbeidsbescherming.
Wijzigingen worden aangebracht aan enkele bepalingen die betrekking hebben op de te verlenen dringende hulp bij ongevallen en ongesteldheid.
Tevens wordt vervangen de bijlage bij genoemde afdeling III, die
handelt over de samenstelling van de apotheekkasten of verbanddozen en van de individuele verbandetuis en over de dringende verzorging in afwachting van de komst van de geneesheer.
57· Het koninklijk besluit van 5 november 197I betreffende de aan
de arbeidsgeneeskundige diensten verbonden arbeidsgeneesheren,
tot wij ziging van de artikelen I I 2 en II 6 van het algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming verscheen in het Staatsblad van 23
november I97I.
De wijziging heeft betrekking op de voorwaarden waaraan de arbeidsgeneesheren of d~ Y'eryangers mo~ten bea.ntw_oorcierL _

58. Een ministerieel besluit van I december I97I tot afwijking van
de voorschriften van artikel 192, a, van het algemeen reglement voor
de arbeidsbescherming wat het gebruik van elektrische toestellen
bestemd voor het bedwelmen van dieren, betreft, verscheen in het
Staatsblad van 25 februari I972.
Dit besluit bepaalt de voorwaarden waaronder het gebruik van
elektrische toestellen die onbeschermde genaakbare delen onder lage
spanning omvatten, en die bestemd zijn voor het bedwelmen van dieren, in bewaakte lokalen toegelaten is.
59· Het koninklijk besluit van I7 januari 1972 tot aanvulling van
artikel 158 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming,
verscheen in het Staatsblad van 22 februari 1972.
Het betreft een aanvulling van de voorschriften voor werknemers
tewerkgesteld aan het uitbenen met messen.
AFDELING 2

SOCIALE ZEKERHEID

6o. ALGEMEEN
De wet van 3 juli I969 houdende goedkeuring van de overeenkomst
tussen het Koninkrijk Belgie en de Democratische Republiek Kongo
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betreffende de sociale zekerheid van de zeelieden ter koopvaardij,
ondertekend te Brussel op 3 mei I968, verscheen in het Staatsblad
van 8 september I 97 I. Deze overeenkomst is van toepassing voor
Kongo op de wetgevingen, in de mate waarin zij op de zeelieden ter
koopvaardij van toepassing zijn, betreffende de individualiteits-, de
ouderdoms-, en de overlijdensuitkeringen, op de uitkeringen voor
arbeidsongevallen en beroepsziekten, op de gezinsprestaties en tenslotte op de andere prestaties inzake sociale zekerheid die later ten
gunste van de zeelieden ter koopvaardij zullen worden ingesteld.
Voor Belgie geldt het dezelfde rechthebbenden voor de wetgevingen
die betrekking hebben op de ziekte-, moederschaps- en invaliditeitsuitkeringen, op de uitkeringen voor arbeidsongevallen, op de uitkeringen bij ouderdom en bij overlijden, de uitkeringen voor de beroepsziekten, de gezinsprestaties en de jaarlijkse vakantie.
Een zeeman die onderdaan is van een van de overeenkomstsluitende
Staten, en onder de wetgeving van de andere overeenkomstsluitende
Staat valt, is evenals zijn gezinsleden, onderworpen aan de verplichtingen en hij is gerechtigd op de voordelen bepaald bij de wetgeving
van die Staat, onder dezelfde voorwaarden als de zeeman die onderdaan is van die Staat. Zulks is het principe van deze overeenkomst,
zoals het is opgenomen in artikel 3.
Verder bevat de overeenkomst nog bepalingen betreffende de toepasselijke wetgeving, diverse bepalingen en slotbepalingen.
6I. Een wet van 7 juli I971 (Staatsbl., I3 juli 197I) wijzigt artikel 2
van de besluitwet van IO januari I945 betreffende de maatschappelijke

zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, de artikelen
en 3 van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van zeelieden ter koopvaardij en artikel 17
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van
28 december I 944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.
Het betreft een wijziging van percentages van de bijdrage en de verdeling. De percentages I ,20 en 2.40 worden verhoogd respectievelijk
tot I, 70 en 2,90.
62. De wet van 27 juli I97I (Staatsbl., I I augustus I971) WlJZlgt

sommige bepalingen inzake pensioenen voor arbeiders, bedienden,
mijnwerkers, zeelieden varend onder Belgische vlag, werknemers,
inzake gewaarborgd inkomen voor bejaarden en inzake aanvullende
tegemoetkomingen voor minder-validen.
Artikel 1 van deze wet vervangt artikel 4, I 0 tot 4° lid van de wet van
2I mei I955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, gewijzigd bij de wet van 3 april I962; uitgezonderd in de
gevallen en onder de voorwaarden door de Koning bepaald, zijn
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het rust- en overlevingspensioen slechts uitbetaalbaar zo de gerechtigde geen beroepsarbeid uitoefent en zo hij geen vergoeding geniet
wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid, bij toepassing van een Belgische of van een buitenlandse wetgeving inzake
sociale zekerheid. Hetzelfde principe wordt ingelast in de wet van
I2 juli I957 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden en in het koninklijk besluit nr. so van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers.
In de wet van I2 juli I957 bepaalt de Koning de voorwaarden waaronder de bediende of zijn weduwe de gelijkstelling met perioden van
tewerkstelling kan bekomen voor de perioden tijdens dewelke hij
van 2I jaar af studien heeft gedaan en welke activiteiten als dusdanig aangezien worden.
De artikelen 5 en 6 van deze wet wijzigen bepalingen in de wet van
3 april I962 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
arbeiders en bedienden en die betrekking hebben op de wijze waarop
het recht op het rustpensioen voor een volledige loopbaan verworven wordt.
Wijzigingen worden aangebracht aan de inhoud van de begrippen
prestaties en uitbetalingsinstelling, in de wet van I3 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden,
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden. Andere wijzigingen hebben betrekking op de terugvordering van onverschuldigd betaalde prestaties.
Artikel 13 van deze wet somt de bedragen op die van I juli 197I af
met 14,66 pet verhoogd worden.
63. In het Staatsblad van 28 juli I97I verscheen het koninklijk besluit
van I4 april I97I betreffende de aanduiding van de beheerders van
de erkende gemeenschappelijke ·verzekeringsfondsen.
De raad aan wie het beheer van de erkende gemeenschappelijke
verzekeringsfondsen wordt toevertrouwd, is samengesteld uit een
aantal vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers en met
name uit ten minste vier beheerders wanneer de instelling minder
dan Ioo leden telt, ten minste 6 beheerders voor een instelling van
meer dan 1000 leden tot sooo leden en twee meer per schijf van
sooo leden. Hun mandaat duurt zes jaar en is hernieuwbaar.
De werkgevers duiden vrij hun vertegenwoordigers aan terwijl artikel 7 de regelen bevat die voor de aanduiding van de vertegenwoordigers van de werknemers gelden.
64. Het koninklijk besluit van 7 juni 1971 tot WlJZlgmg van het
koninklijk besluit van I juli 1937 houdende de statuten van de Rijkswerkliedenkas, verscheen in het Staatsblad van 2 juli I97I.
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Dit koninklijk besluit waarvan de toepassing ingaat van 24 augustus
I968 af, ontzegt een recht op pensioen aan de vrouw die een ontslagnemende, ontslagen, afgedankte, afgezette of ontzette werkman heeft
gehuwd, en aan de uit het huwelijk gesproten kinderen, doch in dit
laatste geval voor het kind dat minder dan I 8 jaar ottd is.
Wel kan de werkman met ten minste vijf jaar aanneembare diensten.
zich schriftelijk verbinden jaarlijks een bijdrage te storten. In dit
geval wordt het pensioen van de vrouw en het kind uitgekeerd met
aanrekening van de door de stortingen gedekte periode.
65. Het koninklijk besluit van 20 juli I97I (Staatsbl., 28 september
I97I) houdt uitvoeringsbeschikkingen bij de artikelen 63 en 7I van
de wet van I7 juli I963 betreffende de overzeese sociale zekerheid.
66. Het koninklijk besluit van 4 september I97I tot wijziging van
het koninklijk besluit van 28 november I 969 tot uitvoering van de
wet van 27 juni I969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
I944 betreffende de maatschappelijke zekerheid, is verschenen in het
Staatsblad van 2I september I97I.
Voortaan wordt de bijdrage berekend op basis van het forfaitaire
inkomen van 242 F per dag.
67. Het Staatsblad van 2I september I97I publiceert het koninklijk
besluit van I3 september I97I tot wijziging van de wet van 27 juni
I929 tot herziening van de besluitwet van 28 december I944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
De wijziging slaat op de loongrenzen die in aanmerking genomen
worden en op de koppeling aan de index.
68. Het Staatsblad van 2I september I97I publiceert het koninklijk
besluit van IS september I97I tot bepaling van de modaliteiten van
afronding van de loongrenzen inzake sociale zekerheid van de mijnwerkers en gelijkgestelden en de zeelieden ter koopvaardij.
Wanneer de verhoogde of verminderde bedragen ingevolge koppeling van de loongrenzen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen
niet deelbaar zijn door 25, worden die bedragen ingeval van verhoging, gebracht tot de onmiddellijk hogere bedragen die deelbaar
zijn door 25 of ingeval van vermindering, teruggebracht tot de onmiddellijk lager gelegen bedragen die deelbaar zijn door 2 5.
69. Het Staatsblad van 2I september I97I publiceert het ministerieel
besluit van I6 september I97I tot vaststellng van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid,
verschuldigd voor de handenarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk
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uit fooien of bedieningsgeld bestaat evenals voor de werknemers die
door een arbeidsovereenkomst voor zeelieden zijn verbonden.
70. In het Staatsblad van 25 december 1971 verscheen het ministerieel
besluit van 16 september 1971 tot vaststelling van de forfaitaire

daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid
verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelijk
uit fooien of bedieningsgeld bestaat, evenals voor de werknemers die
door een arbeidsovereenkomst voor zeelieden zijn verbonden.
De forfaitaire daglonen van de werknemers van het hotelbedrijf
worden gewijzigd.
71. In het Staatsblad van 13 november 1971 verscheen het rrumsterieel besluit van 24 september 1971 tot vaststelling van het bedrag
bepaald bij artikel 19, § 2, 7° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Het bedrag ten belope waarvan de sommen aan de werknemers wegens
hun aansluiting bij een vakorganisatie worden toegekend en niet als
loon worden aangemerkt, wordt vastgesteld op 2.500 F per jaar en
per werknemer.
72. In het Staatsblad van 19 november 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 5 november 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 december 1964 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
lngeval van toepassing van de burgerlijke sanctie mag een vermindering van het bedrag van de bijdrageopslagen voortaan ook toegestaan worden wegens dringende redenen van nationaal of gewestelijk
economisch belang.

73· Het koninklijk besluit van 22 november 1971 (Staatsbl., I I maart
1972) wijzigt het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende
wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden onder Belgische vlag.
Dit koninklijk besluit regelt het recht op vergoeding toegekend aan
de weduwe en de voorwaarden die daarbij moeten vervuld zijn.
74· In het Staatsblad van 30 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 22 december 1971 houdende vaststelling van het bedrag
van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de N.M.B.S.
ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden.

75· ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN EN SANCTIES
De wet van 30 juni 1971 (Staatsbl., 13 juli 1971) betreft de administratieve geldboeten die toepasselijk zijn ingeval van inbreuk op
sommige sociale wetten.
Een eerste hoofdstuk in deze wet draagt als titel : administratieve
geldboeten. In artikel I van dit hoofdstuk worden 22 inbreuken opgesomd die allen door een administratieve geldboete gesanctioneerd
worden, wanneer de voorwaarden die opgesomd worden vervuld zij n
en de feiten voor strafvervolging vatbaar zijn. Het betreft feiten die
in strijd zijn met o.m. de bepalingen inzake kinderarbeid, de arbeidsduur, de arbeidsreglementen, de wetgeving inzake vergoeding wegens
sluiting, de tewerkstelling van minder-validen, de werkloosheid en
de arbeidsbemiddeling, de wetgeving betreffende de gezondheid, de
veiligheid en de salubriteit, enz.
Is de overtreding begaan door een aangestelde of een lasthebber, dan
wordt de administratieve geldboete aileen opgelegd aan de werkgever.
De arbeidsauditeur beschikt over een termijn van een maand om te
beslissen of hij al dan niet strafrechtelijk vervolgt. Heeft de strafvervolging tot vrijspraak geleid, dan wordt de administratieve geldboete uitgesloten.
Voor bepaalde overtredingen wordt de geldboete zoveel maal toegepast als er personen in strijd met die bepaling worden tewerkgesteld
doch het totaal bedrag mag niet hoger zijn dan 200.000 F. Hetzelfde
maximum bedrag mag evenmin overschreden worden ingeval van
samenloop van verscheidene overtredingen, waarvan de administratieve geldboeten worden samengevoegd.
De verjaringstermijn voor de toepassing van administratieve geldboeten wordt vastgesteld op twee jaar.
Een tweede hoofdstuk bevat bepalingen die het gerechtelijk wetboek
wijzigen. Worden gewijzigd de artikelen 8r en 104 die betrekking
hebben op de samenstelling van de arbeidsrechtbanken en het arbeidshof, de artikelen s8o, s8r, 582, 583 die betrekking hebben op
de bevoegdheid ratione materiae van de arbeidsrechtbank en het
artikel 617 inzake beroep, de artikelen 627, 628 betreffende de
territoriale bevoegdheid en enkele artikelen die betrekking hebben op
de procedure en de gerechtskosten.
De wet treedt in werking op de door de Koning te bepalen datum.
76. Het koninklijk besluit van 3 november 1971 (Staatsbl., 17 november 1971) bepaalt de datum van de inwerkingtreding van de wet
van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboeten toepasselijk ingeval van inbreuk op sommige sociale wetten.
Deze wet is op 15 december 1971 in werking getreden.
Een koninklijk besluit van 4 november 197 I (Staatsbl., 17 november
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I97I) in verband met dezelfde materie, duidt de directeur-generaal
van de studiedienst van het ministerie van T ewerkstelling en Arbeid
aan om een exemplaar in ontvangst te nemen van de processenverbaal waarbij de inbreuken worden vastgesteld.
Een koninklijk besluit van 5 november I97I (Staatsbl., I7 november
1971) stelt de termijn vast en de regelen voor de betaling van de
administratieve geldboeten evenals de termijn voor het instellen van
de rechtsvordering bij de arbeidsrechtbank.
De administratieve geldboeten moeten betaald worden binnen een
termijn van een maand ; deze termijn vangt aan de dag van de ontvangst van het ter post aangetekend schrijven dat de beslissing bekend maakt en het bedrag van de administratieve geldboete vaststelt.
Van bij het verstrijken van deze termijn beschikt de bevoegde ambtenaar over een termijn van twee maanden om een rechtsvordering
bij de arbeidsrechtbank in te stellen.

77· In het Staatsblad van 8 januari I972 verscheen het koninklijk
besluit van 28 december 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de
statuten van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden onder
Belgische vlag.
Uit de reeks· inbreuken waarvoor administratieve sancties voorzien
worden, wordt een inbreuk opgeheven ; nl. de beledigingen of feitelijkheden tegenover een persoon die behoort tot de administratie
van de verzekering in de uitoefening van zijn functie.
78. INDEXERING
In het Staatsblad van 20 augustus 1971 verschijnt de wet van 2 augustus 197I houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden,
lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de
openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, bezoldigingsgrenzen
waarmee rekening client gehouden bij de berekening van sommige
bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de ververplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan
het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
De in de titel vermelde bedragen, uitkeringen, en bezoldigingsgrenzen
waarmee rekening client gehouden bij de berekening van de bijdragen
van de sociale zekerheid der arbeiders, mijnwerkers en gelijkgestelden
en der matrozen van de handelsvloot worden gekoppeld aan de spilindex I I4,20, zoals zij op I januari I97I werden vastgesteld op grand
van de reglementering die er op die datum op toepasselijk was.
Onder spilindex wordt verstaan, de getallen behorend tot een reeks
waarvan het eerste I 14,20 is en elk van de volgende bekomen wordt
door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Voor de bereke-

ning van elke spilindex worden de delen van honderdsten van een
punt afgerond op het naast hager gelegen honderdste of verwaarloosd naargelang zij al dan niet so pet. van een honderdste bereiken.
Een nieuwe berekening van de spilindex heeft plaats telkens dat het
gemiddelde van de indexcijfers der consumptieprijzen van twee
opeenvolgende maanden een der spilindexen bereikt of er op teruggebracht wordt.
De verhoging of de vermindering wordt toegepast voor de uitgaven
die per jaar vereffend worden, met ingang van het burgerlijk jaar;
voor de uitgaven die per kwartaal vereffend worden met ingang van
het kalenderkwartaal volgend na de twee opeenvolgende maanden,
in de andere gevallen vanaf de tweede maand die volgt op het einde
van de periode van twee maanden.
79· Het Staatsblad van 8 oktober I97I publiceert het koninklijk
besluit van 5 oktober I97I waarbij de tekst van sommige wets- en
verordeningsbepalingen in overeenstemming worden gebracht met
de bepalingen van de wet van 2 augustus I97I houdende inrichting
van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige
sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening client
gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale
zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied,
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld.
Het principe van de koppeling aan het. indexcijfer der consumptieprijzen wordt ingevoegd in de op 3 juni I970 gecoordineerde wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, het besluit
van de Regent van 23 mei I949 waarbij aanvullende toelagen worden
verleend aan sommige gerechtigden van de wet van 24 juli I928
betreffende de schadeloosstelling inzake beroepsziekten, gewijzigd
bij koninklijk besluit van I juni I962, het besluit van de Regent van
I9 oktober I944 betreffende het toekennen van toelagen aan sommige
categorieen van door arbeidsongevallen getroffenen, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 8 februari I96I en aangevuld bij koninklijk
besluit van 27 maart I969, het koninklijk besluit van IO april I954
betreffende het verlenen van toelagen aan sommige categorieen van
door arbeidsongevallen getroffen zeelieden, gewijzigd bij koninklijk
besluit van I juni I962 en aangevuld bij koninklijk besluit van I I
augustus I 969.
So. In het Staatsblad van I I februari I972 verscheen het koninklijk
besluit van I9 oktober 1971 waarbij de besluitwet van 10 januari
1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers
en er mee gelijkgestelden en de besluitwet van 7 februari 1945 be79

treffende de maatschappelijke veiligheid van <Jle zeelieden ter koopvaardij, in overeenstemming wordt gebracht met het nieuwe stelsel
van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, ingevoerd bij de wet van 2 augustus I97I.
De maximum loongrens waarop de bijdrage wordt berekend, wordt
verhoogd en dit bedrag wordt meteen gekoppeld aan het indexcijfer
der consumptieprijzen.
81. In het Staatsblad van 8 januari I972 verscheen het koninklijk
besluit van 28 december I97I waarbij de rekst van sommige wetsen verordeningsbepalingen in overeenstemming wordt gebracht met
de bepalingen van de wet van 2 augustus I97I houdende inrichting
van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en
tegemoetkomingen ten laste van de openbare Schatkist, sommige
sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening client
gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale
zekerheid der arbeiders alsmede de verplichtingen op sociaal gebied
opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld (zie nr. 78).
De koppeling aan het indexcijfer der consumptieprijzen bepaald bij
de wet van 2 augustus 1971 wordt toegepast op de uitkeringsbijdragen
voor invaliditeit, bedoeld bij de wet van 9 augustus I963 tot instelling
en organisatie van een regeling vooi' verplichte ziekte~ en invaliditeits~
verzekering, evenals op de bedragen vermeld in artikel I2I,I0° van
dezelfde wet, die bovendien verhoogd worden.
In artikel 227 van het koninklijk besluit van 4 november I963 tot
uitvoering van de genoemde wet van 9 augustus I 963 wordt het
minimumbedrag van de vergoeding van de verlengde onbekwaamheid verhoogd ; de beide minimumbedragen worden aangepast aan
de spilindex I 14,20.
De aanpassing wordt eveneens toegepast op het bedrag van de uitkeringen wegens primaire arbeidsongeschiktheid en wegens invaliditeit en op de maximum- en minimumbedragen van de invaliditeitsuitkeringen waarvan sprake in hetzelfde koninklijk besluit.
Het bedrag van het jaarlijks inkomen bedoeld in artikel I van het
koninklijk besluit I964 wordt verhoogd en eveneens gebonden aan
de spilindex I 14,20.
Eveneens wordt verhoogd en gekoppeld aan de index I 14,20 het
jaarbedrag van de inkomens dat in aanmerking genomen wordt voor
de tussenkomst van de verzekering voor bepaalde zorgen en verstrekkingen. Gelijksoortige wijzigingen worden aangebracht aan het
koninklijk besluit van 28 juni I969 tot verruiming van de werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
tot de nag niet beschermde personen, en het gelijksoortig koninklijk
besluit van 20 juli I970 voor de minder-validen.
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Ook de primaire ongeschiktheidsuitkeringen en de invaliditeitsuitkeringen bedoeld in het koninklijk besluit van 20 juli I97I houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen vallen onder toepassing van de hoven genoemde wet van 2 augustus I97I.
Tenslotte geschiedt hetzelfde met de vergoedingen wegens werkonbekwaamheid toegekend aan de zeevarenden waarvan sprake in het
koninklijk besluit van 24 oktober I936 tot wijziging en coordinatie
van de statuten van de Hulp- en Voorzorgskas ten voordele van de
zeevarenden onder Belgische vlag.
82.

ARBEIDSONGEVALLEN
In het Staatsblad van 4 november I97I verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober I97I tot wijziging van het besluit van de
Regent van I 9 oktober I 944 betreffende het verlenen van toelagen

aan sommige categorieen van door arbeidsongevallen getroffenen.
Volgens artikel 2 van het koninklijk besluit van I9 oktober I944 werd
een bijkomende toelage o.m. verleend aan de niet-hertrouwde weduwen; deze laatste benaming wordt vervangen door overlevende
echtgenote.
Bovendien worden de in hetzelfde artikel 2 vermelde bedragen verhoogd. Door artikel 3 dat hetzelfde artikel van het besluit van I9
oktober I 944 vervangt, wordt, onder bepaalde voorwaarden, van
rechtswege een aanvullende toelage verleend aan de door arbeidsongevallen getreffenen, wier ongeschiktheid lager is dan IO pet.
De bedragen van de toelage worden gekoppeld aan de spilindex van
I I4,20. Dezelfde principiele wijzigingen worden aangebracht aan
het koninklijk besluit van IO april 1954 betreffende het verlenen van
toelagen aan sommige categorieen van door arbeidsongevallen getroffen zeelieden en aan het besluit van de Regent van 23 mei I949
waarbij aanvullende toelagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wet van 24 juli I927 betreffende schadeloosstelling inzake
beroepsziekten.
Zulks geschiedt door een koninklijk besluit van dezelfde datum, eveneens verschenen in het Staatsblad van 4 november I97I.
83. Het koninklijk besluit van 25 oktober I97I (Staa.tsbl., 4 november
I97I) stelt de datum vast waarop de arbeidsongevallenwet van IO
april I97I in werking treedt.

Alle bepalingen van deze wet zijn in werking getreden op

I

Januan

I972.
84. Een koninklijk besluit van 25 oktober I97I (Staatsbl., 4 november
I97I) breidt het toepassingsgebied uit van de arbeidsongevallenwet
van 10 april I97I tot bepaalde personen.
8I

Bedoeld worden de arbeiders die gewoonlijk niet meer dan twee
uur per dag werken, het personeel begrepen in het organiek kader
van de instituten voor radio en televisie, categorieen van werkstudenten en de arbeiders wiens betrekking niet langer duurt dan vier uren
per dag bij dezelfde werkgever, of vierentwintig uren per week bij
een of meer werkgevers.
85. In het Staatsblad van z8 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige
bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. Dit besluit
is in werking getreden op I januari 1972.
Het eerste hoofdstuk van dit koninklijk besluit dat uit 72 artikelen
bestaat, handelt over de verplichtingen van de verzekeringsinstellingen. Als verzekeraar wordt door dit besluit aangezien, de verzekeringsmaatschappij tegen vaste premie of de gemeenschappelijke verzekeringskas, ingesteld door de werkgevers, gemachtigd met het oog op
de verzekering tegen arbeidsongevallen.
Een eerste afdeling bevat zeven artikelen, waarin bepaald wordt
welke voorwaarden moeten in acht genomen worden, bij de aanvraag
om machtiging voor de verzekering en voor de rentedienst.
Wordt de machtiging gevraagd door een verzekeringsmaatschappij
tegen vaste premie, clan- moet deze bewijzen dat zij op regelmatige
wijze opgericht werd hetzij als naamloze vennootschap, hetzij als
vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen. Een buitenlandse verzekeringsmaatschappij moet in Belgie een bedrijfszetel
hebben en tevens een algemene lasthebber aanduiden die in Belgie
zijn woon- of verblijfplaats heeft en die gemachtigd is de maatschappij
te verbinden tegenover derden en te vertegenwoordigen tegenover
de Belgische overheid · en de rechtsmacht. De gemeenschappelijke
verzekeringskas is eveneens aan meerdere voorschriften onderworpen.
De volgende twee afdelingen van hetzelfde hoofdstuk regelen de
werking, de financiele waarborgen van de verzekeraar en de afstand
van rechten en verplichtingen.
In bepaalde omstandigheden kan de machtiging door de Koning worden ingetrokken.
Een tweede hoofdstuk bevat bepalingen die betrekking hebben op de
vergoedingen. De getroffene die een toelage of rente ontvangt blijft
gehouden de bijdragen te betalen, aan de werkgever opgelegd, voor
de sectoren van de sociale zekerheid waaraan hij op het ogenblik van
het ongeval onderworpen was; deze bijdragen worden door de
debiteur afgehouden.
Voor de in de artikelen 36 en 37 opgesomde gevallen wordt, ten laste
van de verzekeraar, aan de getroffene, de echtgenoot, de kinderen en

de ouders een recht toegekend op vergoeding van verplaatsingskosten.
De verzekeraar of de werkgever kan een medische, farmaceutische en
verplegingsdienst instellen; de voorwaarden zijn vervat in het derde
hoofdstuk.
De bedragen vastgesteld bij de wet, worden gekoppeld aan de spilindex welke op de datum van de inwerkingtreding van de wet het
bedrag van de bezoldigingsgrenzen inzake sociale zekerheid bepaalt
bij toepassing van de wet van 2 augustus 1971 (zie nr. 78).
Het vijfde hoofdstuk handelt over het Fonds voor arbeidsongevallen
over de werking, de technische comites, de ambtshalve aansluiting
en het onderhoud en de vernieuwing van prothesen en orthopedische
toestellen. Als prothese of orthopedisch toestel dat als zodanig in
aanmerking komt voor onderhoud en vernieuwing ten laste van het
Fonds, wordt aangezien, de eigenlijke prothese of het eigenlijk orthopedisch toestel, alle functionele bijhorigheden en het reservetoestel
naargelang de aard v;m de letsels.
Het laatste hoofdstuk bevat een drietal overgangsbepalingen en somt
27 besluiten op die worden opgeheven.
Volgende bijlagen zijn aan het koninklijk besluit toegevoegd: barema
E, gei:nterpolleerd per maand, voor het berekenen van de te vestigen
kapitalen van renten en van de wiskundige reserves, een barema F,
gei:nterpolleerd per maand, voor het berekenen van de kapitalen betaalbaar aan de getroffenen of aan de rechthebbenden, telkens twee
tarieven omvattend, nl. voor de lijfrenten en de tijdelijke lijfrenten,
en een barema G, houdende tabel voor het berekenen van de prothesekapitalen.
Een erratum, waarbij een tabel wordt ingevoegd, verscheen in het
Staatsblad van 7 januari 1972.
86. In het Staatsblad van 31 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 21 december 1971 tot aanwijzing van de ambtenaren en
beambten belast met het toezicht op de uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en van de uitvoeringsbesluiten ervan.
Het toezicht wordt opgedragen aan de inspecteurs en de controleurs
van het ministerie van Sociale Voorzorg en van het Fonds voor arbeidsongevallen.
87. Het koninklijk besluit van 21 december 1971 tot bepaling van de
wijze van berekening en inning van de bijdrage, bepaald bij artikel
59,1° van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en bestemd voor
het Fonds voor arbeidsongevallen, verscheen in het Staatsblad van
31 december 1971.
Dit koninklijk besluit bepaalt hoe die bijdrage, geheven op het bedrag

van de door de verzekeraars gei:nde premies, berekend wordt, welk
voorschot moet betaald worden, en voorziet in de verplichting voor
de verzekeraar een aangifte in te dienen, op grand waarvan de afrekening van de verschuldigde bijdrage opgemaakt wordt.
88. Het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de
bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen, verscheen in het Staatsblad van 31 december 1971.
Dit koninklijk besluit, dat van toepassing is van 1 januari 1972 af,
stelt vijf soorten bijslagen in die door het Fonds toegekend worden.
De getroffene van een blijvende ongeschiktheid en de rechthebbenden
van een slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval - nl. de echt.,.
genoot, de kinderen, eventueel de kleinkinderen, de breeders en de
zusters - die een jaarlijkse vergoeding of een rente genieten, hebben
recht op een aanvullende bijslag, zo die jaarlijkse vergoeding of rente,
v66r elke uitbetaling in kapitaal, een bepaald minimum niet overschrijdt; voor de getroffene varieert dit minimum met de graad van
blijvende ongeschiktheid, voor de rechthebbenden naargelang het
percentage van het basisloon dat hen als rente wordt toegekend.
Deze bedragen worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 (zie
m. 78).
Diezelfde personen kunnen aanspraak maken op een bijzondere bijslag zo het bewijs geleverd wordt dat het ongeval op het ogenblik
van het schadelijk feit geen aanleiding gaf tot schadeloosstelling als
arbeidsongeval of als ongeval op de weg naar en van het werk, terwijl
de toepassing van de wet tot de toekenning van een rente zou geleid
hebben.
Een aanpassingsbijslag wordt toegekend aan de getroffene of aan de
rechthebbenden die een rente genieten en geen aanspraak kunnen
maken op de aanvullende bijslag.
Een bijslag wegens verergering wordt toegekend aan de getroffene
wiens graad van blijvende arbeidsongeschiktheid, volgend uit het
arbeidsongeval, toeneemt na het verstrijken van de herzieningstermijn,
voor zover zijn nieuwe graad van blijvende arbeidsongeschiktheid
ten minste 10 pet. bedraagt.
De rechthebbenden genieten een bijslag wegens overlijden zo het
bewijs geleverd wordt dat het overlijden van de getroffene volgt uit
het arbeidsongeval en plaats heeft na de herzieningstermijn.
Dit zijn de principiele bepalingen in het hoofdstuk I dat handelt over
de bijslag.
Bovendien verleent het Fonds bijstand aan de getroffene en de rechthebbenden met het oog op de vrijwaring van hun rechten ; zij kunnen
eventueel van een bijzondere bijstand genieten.

Hoofdstuk III bevat een drietal overgangsbepalingen en hoofdstuk IV
somt de besluiten op die worden opgeheven.
Een erratum verscheen in het Staatsblad van 7 januari 1972.
89. In het Staatsblad van 31 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzale toepassing van de arbeidsongevallenwet van ro april 1971

op de zeelieden.
De berekening van de vergoedingen die aan de door arbeidsongevallen
getroffen zeelieden of hun rechthebbenden worden toegekend en
de bescherming van de premie door de reders verschuldigd aan het
Fonds voor arbeidsongevallen, worden vastgesteld op grand van de
bedragen van het basisloon opgenomen in twee tabellen, bij het
besluit gevoegd, een eerste voor de zeevissers, een tweede voor de
zeelieden ter koopvaardij.
De premie voor elke werknemer verschuldigd aan het Fonds door
de reders ter zeevisserij is gelijk aan 7.40 pet. van het basisloon, deze,
verschuldigd door de reders ter koopvaardij, aan 2,30 pet.
Artikel 8 somt acht koninklijke besluiteil op die zijn opgeheven. Dit
besluit trad in werking op 1 januari 1972.
90. Het koninklijk besluit van 28 december 1971 (Staatsbl., 31 december 1971) stelt het model vast van de aangifte van een arbeidson-

geval. Bijlage I bevat het model van aangifte van arbeidsongeval,
bijlage II het model van het medisch attest.
91. Het koninklijk besluit van 30 december 1971 tot vaststelling van
het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen verscheen in het Staatsblad van 7 januari 1972. Het gaat
om het tarief voor terugbetaling van de kosten van geneeskundige
verzorging, van de farmaceutische produkten en de hospistalisatiekosten. De verplaatsingskosten van de geneesheer bij bezoek ten huize
zijn ten laste van de verzekeraar.
92. Het koninklijk besluit van 30 december 1971 (Staatsbl., 7 januari
1972) stelt de modellen van overeenkomst vast inzake arbeidson-

gevallen.
93.

GEZ1NSBIJSLAGEN

De wet van 20 juli 1971 (Staatsbl., 12 augustus 1971) WlJZigt de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslagen voor loonarbeiders .Het betreft de oprichting van een Fonds voor collectieve
uitrustingen en diensten.
94· De wet van 20 juli 1971 tot verlening van kinderbijslag voor de

kinderen van werknemers op leercontract tewerkgesteld bij bloedverwanten, verscheen in het Staatsblad van 31 juli 1971.
Het doel van deze wet wordt bereikt door in artikel 62, § 2 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders de bepaling te schrappen volgens dewelke de kinderbijslag
niet kon toegekend worden wanneer het leercontract was aangegaan
door familieleden tot in de tweede graad.

95· In het Staatsblad van 2 juli 1971, verscheen het koninklijk besluit
van 25 juni 1971 tot bijwerking van de verwijzingen van het koninklijk
besluit van 1 december 1967 tot uitvoering van het koninklijk besluit
nr. 49 van 24 oktober 1967, betreffende de gezinsbijslag voor werklozen.
De toepassing van genoemd koninklijk besluit wordt uitgebreid tot
de in een beschermde werkplaats tewerkgestelde minder-valide
werknemers, waarvan sprake in het koninklijk besluit van 24 juni
1971 (zie nr. 211).
96. In het Staatsblad van 4 februari 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 31 januari 1968 waarbij op het stuk van kinderbijslag een Commissie van advies inzake ·betwiste zaken wordt opgericht en haar
samenstelling en werking wordt bepaald.
Het betreft enkele wijzigingen van eerder vormelijke aard.
97· In het Staatsblad van 25 februari 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 12 november 1971 tot aanpassing van de samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders aan het
nieuwe stelsel van koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, ingesteld bij de wet van 2 augustus 1971.
Dit koninklijk besluit verhoogt de verschillende bedragen van de
kinderbijslagen; nl. de dagelijkse bijslag, het bedrag der maandelijkse
bijslag, de leeftijdstoeslag, de toeslag voor een gehandicapt kind, de
wezentoeslag, het bedrag van de kinderbijslag voor een arbeider die
ongeschikt is om te arbeiden. Bovendien wordt het kraamgeld verhoogd. AI deze bedragen worden gekoppeld aan de index overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971.
Errata, die betrekking hebben op de bedragen, verschenen in het
Staatsblad van 3 maart 1972.
98. In
besluit
dragen
wetten
86

het Staatsblad van 31 maart 1972, verscheen het koninklijk
van 27 maart 1972 tot verhoging van het bedrag van de bijvastgesteld bij de artikelen 77 en 78 van de samengeordende
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

De bijdrage van de werkgever die aangesloten is bij een vrije compensatiekas wordt vastgesteld, voor ieder persoon die niet onderworpen is aan de wetgeving op de sociale zekerheid voor loontrekkenden, op 46,50 F voor een man en op 27,55 F voor een vrouw.
De maandelijkse forfaitaire bijdrage wordt vastgesteld op respectievelijk I.I62,50 F en 688,75 F.
99•

ZIEKTE EN INVALIDITEIT

In het Staatsblad van 7 juli 197I verscheen de wet van 5 juli I97I
betreffende de wetgevingen inzake de sociale zekerheid der arbeiders
en de regeling van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De wet heeft vooreerst tot doel wijziging aan te brengen aan de
bijdragevoet ten laste van de werkgever, inzake de maatschappelijke
zekerheid van de mijnwerkers en de ermee gelijkgestelden. De bijdrage
die voor gezondheidszorg moet gestort worden, wordt aldus vastgesteld op 2,6o %. De bijdragevoet die het bevoegde Nationaal Fonds
verdeelt ten behoeve van de ziekte en invaliditeit wordt gebracht op
I,75 %.
In de besluitwet van 7 februari I945 betreffende de maatschappelijke
veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, wordt de bijdragevoet
van de afhouding van de matroos ten behoeve van de ziekte- en
invaliditeitsverzekering verlaagd van 3,6o tot I, ro pet. terwijl het
bedrag van I0:5oo F dater voor in aanmerking komt, verhoogd wordt
tot I 1.ooo F. Bovendien wordt voor dezelfde categorie van personen
een bijdragevoet van 2,2 pet. van het bedrag van het loon tot I8.I50 F
per maand ingevoerd. De vroegere bijdragevoet van 2,8o pet. wordt
verlaagd tot I,30 pet. terwijl het bedrag van het loon van 10.500 F
tot I 1.000 F verhoogd wordt.
Tot dekking van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering wordt
een bijdragevoet van 2,40 pet. overgemaakt voor de sector uitkeringen
en 4,8o pet. voor de sector geneeskundige verzorging.
In de sector van de gezondheidszorgen worden eveneens de bijdragepercentages en de loongrenzen van de hand- en geestesarbeiders en
van de werkgevers gewijzigd.
Artikel 9 van de besproken wet bepaalt dat de overeenkomsten met het
geneeskundig hospitaalpersoneel en met de apothekers, bedoeld in
de wet van 9 augustus I963, houdende organisatie van een stelsel
van verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, afgesloten
worden voor een periode van zes jaar en stilzwijgend voor dezelfde
periode verlengd worden, tenzij opzegging gegeven wordt uiterlijk
drie maanden voor de afloopdatum. Is geen nieuwe overeenkomst
afgesloten, dan wordt door de minister van Sociale Voorzorg een tekst
voorgelegd. Bovendien worden in dezelfde wet de percentages van

de vergoedingen verhoogd; ro pet. vanaf het vierde jaar werkonbekwaamheid en r o pet. voor de begrafeniskosten.
Drie artikelen wijzigen de prestaties inzake ongesehiktheid. De
verzekeringsinstelling treedt in de plaats van de reehthebbende voor
de eventuele terugvordering van de door haar gedane uitkeringen.
Artikel 70 van de wet van 9 augustus 1963 bepaalt dat het eumuleren
is uitgesloten doeh dat de reehthebbenden ten minste gelijklopende
bedragen moeten ontvangen. De op een andere basis bepaalde prestaties zijn gelijk aan het brutobedrag, verminderd met het bedrag van
de soeiale zekerheidsbijdragen, welke op de prestaties worden ingehouden.
Artikel !8 vult de samenstelling aan van de dienst voor medisehe eontrole en artikel 20 wijzigt de opdraeht van deze dienst terwijl eveneens
wijziging wordt gebraeht aan de diseiplinaire maatregelen en de bijdrage van de Staat die de inkomsten van de verzekering mede helpt
splJZen.
roo. In het Staatsblad van 12 augustus 1971 versehijnt de wet van
20 juli 1971 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling
en organisatie van een regeling voor verpliehte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Deze wijziging heeft -betrekking op de--samenwerking- tussen de-al""
gemeen geneeskundigen onderling, tussen de geneesheren-speeialisten
onderling, tussen de algemeen-geneeskundigen en de geneesherenspeeialisten met het oog op de meest doelmatige organisatie van die
verzekering. Deze wet betreft eveneens de verstrekkingen van klinisehe biologie.
101. Twee koninklijke besluiten van 6 juli 1971 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verpliehte ziekte- en invaliditeitsverzekering, versehenen in het
Staatsblad van ro juli 1971.
Een eerste wijziging betreft de vrijstelling van de stage die de periode
waarop het reeht op de prestaties ontstaat, voorafgaat. Een vrijstelling
wordt hieraan toegevoegd nl. de vrouwelijke gereehtigde die de vermindering van waehttijd voor de uitkeringsverzekering kan bekomen.
Artikel227 van hetzelfde koninklijk besluit wordt eveneens gewijzigd.
Het minimumbedrag van de vergoeding voor verlengde ongeschiktheid wordt gebraeht :op respeetievelijk 265 F en 212 F naargelang
de gereehtigde al dan niet personen ten laste heeft.
Wanneer de gereehtigde arbeidsongesehikt is geworden tussen 2 april
en 30 juni 1970 en de toestand op r juli 1971 voortduurt, is het bedrag van het gederfde loon dat in aanmerking wordt genomen voor
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de berekening van de uitkering, gelijk aan het werkelijke loon over
de bij de wet van 9 augustus 1963 vastgestelde referteperiode, beperkt
tot het maximumbedrag waarop de bijdragen voor de verzekering
voor geneeskundige verzorging worden ingehouden en zonder dat het
maandbedrag van het loon 14.300 F mag overschrijden tijdens het
eerste kwartaal van 1970 en 14.575 F tijdens het tweede kwartaal
van 1970.
102. Het koninklijk besluit van 19 juli 1971 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van
9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering, verscheen in het Staatsblad van 23 juli 1971.
Het betreft een wijziging van de hoegrootheid van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en de vaststelling van het maximum- en
minimumbedrag van de invaliditeitsuitkering.
Als algemene regel geldt dat de primaire ongeschiktheidsuitkering
wordt vastgesteld op 6o pet. van het gederfde loon zoals het is bepaald in artikel 46, eerste lid, van de wet van 9 augustus I963. De
vrouwelijke gerechtigde heeft recht op een bijkomende uitkering van
I 5 pet. voor elke werkdag en voor elke dag die hiermede wordt gelijkgesteld, van de periode van 30 kalenderdagen volgend op de dag
van haar bevalling. Dit voordeel wordt eveneens toegekend aan de
vrouwelijke gerechtigde die in staat van invaliditeit is. De invaliditeitsuitkering mag niet hager zijn dan 6o pet. van het maximum loon,
op dezelfde wijze vastgesteld, of hager dan 40 pet. voor de gerechtigden
die geen persoon ten laste hebben.
103. In het Staatsblad van I september 197I verscheen het koninklijk
besluit van 20 juli I97I tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering.
In dit besluit maakt de Koning gebruik van zijn bevoegdheid, hem
in de wet van 9 augustus I963 toegekend om bepalingen in overeenstemming te brengen met bepalingen die de eerste hetzij impliciet
hetzij uitdrukkelijk hebben gewijzigd.
104. In het Staatsblad van 4 september 197I verscheen het koninklijk besluit van 25 augustus I97I tot wijziging van het koninklijk
besluit van 24 december 1963 tot vaststelling van de voorwaarden
waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische verstrekkingen.
Het betreft een wijziging van de lijst der produkten vervat in bijlage I.
105.

In het Staatsblad van 17 september 1971 verscheen het koninklijk
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besluit van 3 september 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering.
Vooreerst brengt dit koninklijk besluit erikele wijzigingen aan bepalingen die betrekking hebben op de gecontroleerde werkloosheid
en de personen ten laste van de rechthebbenden.
Een nieuwe afdeling wordt aan het hoofdstuk IX toegevoegd dat
handelt over de wezen.
Meerdere artikelen wijzigen bepalingen die betrekking hebben op de
toekenningsvoorwaarden van de prestaties.
Een grondige wijziging wordt aangebracht aan artikel 214 dat de gevallen opsomt waarin vrijstelling van de stage wordt toegekend.
Aan hetzelfde hoofdstuk wordt een afdeling 7bis toegevoegd die als
titel draagt; nadere regelen inzake wachttijd ingeval van overgang van
een sector van de verzekering voor geneeskundige verzorging naar
een andere.
Nieuwe teksten worden ingevoegd in de bepalingen betreffende de
voortgezette verzekering, de prestaties die geleverd worden buiten
het nationale grondgebied, het bedrag van de invaliditeitsvergoeding,
de personen ten laste van de werknemer.
De vergoeding voor de begrafeniskosten, vroeger vastgesteld op
6.ooo F, is voortaan gelijk aan dertig maal de maximale primaire
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Tenslotte hebben de wijzigingen o.m. nog betrekking op de administratieve controle.
106. Twee koninklijke besluiten van 16 september 1971 (Staatsbl.,
24 september 1971) wijzigen respectievelijk het koninklijk besluit van
24 december 1963 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen en het koninklijk besluit van dezelfde datum
tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische
verstrekkingen.
107. Het koninklijk besluit van 29 september 1971 (Staatsbl., 5 oktober 1971) wijzigt het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de wet van 9 augustus tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Dit koninklijk besluit handelt over de samenstelling van de technische
Raad voor farmaceutische specialiteiten.
108. In het Staatsblad van 30 oktober 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van 7 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit

van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering.
Dit besluit wijzigt de samenstelling van de Commissie voor beroep
bij de dienst voor geneeskundige controle.
109. In het Staatsblad van 16 oktober 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van 11 oktober I971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 december I963 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder
de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de
kosten van farmaceutische verstrekkingen.

no. Het koninklijk besluit van I9 oktober I97I tot vaststelling van
de voorwaarden voor de erkenning van geneesheren-specialisten,
verscheen in het Staatsblad van 2 februari I972.
Dit besluit voorziet in de voorwaarden, de wijze en de procedure
waaraan de doctors in de genees-, heel- en verloskunde onderworpen
zijn om opgenomen te worden op de lijst van geneesheren-specialisten,
bedoeld bij de wet van 9 augustus I963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en irivaliditeitsverzekering.
III. In het Staatsblad van 4 november 197I verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van 27 december 1965 ter bepaling van het jaarbedrag van de inkomens welke bedoeld zijn in de artikelen 25, § I en 2, en 33, § 5
van de wet van 9 augustus I963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit besluit
bepaalt dat de verzekeringstegemoetkomingen in bepaalde gezondheidsprestaties die op I oo pet. vastgesteld zijn wanneer het jaarlijks
bedrag van de sommen die zij ontvangen uit hoofde van hun arbeidsongeschiktheid gelijk is aan of lager dan het maximale jaarbedrag van
de invaliditeitsuitkeringen waarin is voorzien voor de gerechtigde
met personen ten laste, eveneens van toepassing zijn voor degenen die
genieten van een vergoeding wegens verlengde ongeschiktheid. Deze
bedragen worden gekoppeld aan de index.
II2. In het Staatsblad van 4 november I97I verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober I97I tot vaststelling van het percentage van
h~t bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen.
Dit koninklijk besluit komt in de plaats van het gelijksoortig koninklijk
besluit van 29 december I969.
Nieuwe percentages worden voorgeschreven naargelang het gaat om
de instellingen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging,
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voor de uitkeringsverzekering van de werknemers en deze van de
zelfstandigen.
IIJ. Het koninklijk besluit van 3 november 1971 (Staatsbl., 20 november 1971) wijzigt het koninklijk besluit van 13 april 1965 tot
regeling van de toekenning van de rijkstoelagen ten voordele van de
diensten van vrijwillige ziekenfondsverzekering.
Wijzigingen worden aangebracht aan de voorwaarden die recht geven
op de toelagen, aan de reserves en aan de verplichtingen die de mutualiteiten in hun statuten moeten opnemen.
II4· In het Staatsblad van 31 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 28 december 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de
adviserende geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstelling in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire
arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidszorgverstrekkingen,
overeenkomstig de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het betreft een wijziging van de barema' s
II5•

}AARLIJKSE VAKANTIE

Het koninklijk besluit van 28 juni 1971 (Staatsbl., 30 september 1971)
coordineert de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van
de werknemers.
De op 28 juni 1971 gecoordineerde wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers worden in het Staatsblad gepubliceerd.
Onder vorm van een nota wordt de lijst medegedeeld van de bepalingen die niet worden gecoordineerd. Errata verschenen in het Staatsblad van 25 december 1971.
n6. Het Staatsblad van 29 september 1971 publiceert het koninklijk
besluit van 29 juni 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van
27 juni 1967 tot vaststelling inzake de jaarlijkse vakantie van de mijnwerkers en gelijkgestelden, van de met werkelijke arbeid gelijk te
stellen inactiviteitsdagen, van de voorwaarden waaronder die in aanmerking worden genomen.
In het koninklijk besluit wordt bepaald welke de beperking is van de
duur van de gelijkstelling o.m. bij arbeidsongeval, ongeval, ziekte,
bevalling, heen- en terugreis van vreemde werknemers naar hun
land van herkomst, alsmede de voorwaarden die in acht moeten genomen worden. Artikel 3 bepaalt welke dagen arbeidsonderbreking
met werkelijke arbeidsdagen gelijk gesteld worden met betrekking
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tot het bijkomend verlof. Errata verschenen in het Staatsblad van
25 december 1971.
117. Het koninklijk besluit van 29 juni 1971 (Staatsbl., 29 september
1971) wijzigt het koninklijk besluit van 28 juni I967 tot bepaling

van de speciale modaliteiten om op mijnwerkers en gelijkgestelden
de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de loonarbeiders
toe te passen.
In dit koninklijk besluit gaat het vooral over het tijdstip waarop het
vakantiegeld wordt uitbetaald.
118. In het Staatsblad van I oktober 197I verschijnt het koninklijk
besluit van 5 augustus 1971 tot aanpassing van de bepalingen opgenomen in de reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers aan het koninklijk besluit van 28 juni 197I, houdende
aanpassing en coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemer.
Deze aanpassing was noodzakelijk geworden ingevolge vermelde
coordinatie.
Enkele errata verschenen in het Staatsblad van 25 december I97I.
119. Het koninklijk besluit van 5 augustus I97I tot bepaling van de
bevoegdheid, de samenstelling en de andere werkingsregelen van de
paritaire toezichtscomites bij de vakantiefondsen, verscheen in het
Staatsblad van I oktober r 97 I.
120.

PENSIOENEN

In het Staatsblad van 4 maart I972 verseheen de wet van 3 maart
1972 tot verhoging van de werknemerspensioenen.
Het verhogingspereentage van J4,66 pet. wordt gebraeht op 20,393 pet.
Het koninklijk besluit van 4 juni 197I (Staatsbl., 10 augustus
197I) wijzigt het koninklijk besluit inzake pensioenen voor zeevaren-
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den ter koopvaardij, arbeiders, bedienden en werknemers.
Een eerste tekst die gewijzigd wordt is het koninklijk besluit van
24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten der Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden onder Belgisehe
vlag.
Om de uitkeringen te genieten moet de gereehtigde alle ander dan
toegestane beroepsarbeid staken en mag hij geen vergoeding genieten
wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid bij toepassing
van een Belgisehe, of van een buitenlandse wetgeving inzake soeiale
zekerheid.
Mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan de van tafel en
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bed gescheiden of de feitelijk gescheiden echtgenoot de uitbetaling
van een gedeelte van het rustpensioen van haar echtgenoot bekomen.
Het in artikel 2 bepaalde stelt eveneens vast waarop deze echtgenote
recht heeft.
Zo de echtgenoot die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft en alle andere
dan de toegestane beroepsarbeid gestaakt heeft, nalaat zijn rechten
op een rustpensioen te laten gelden, mag de echtgenote in zijn plaats
de aanvraag indienen om het haar toekomende deel te bekomen.
Dezelfde principes worden ingevoegd in het koninklijk besluit van
I7 juli I955 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders en in het koninklijk
besluit van 30 juli I957 tot vaststelling van het algemeen reglement
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden, beide
koninklijke besluiten gewijzigd door het koninklijk besluit van
9 februari en van 24 mei I967.
Artikel I3 van dit besluit laat toe binnen bepaalde perken, een nieuwe
aanvraag in te dienen wanneer het rustpensioen of het overlevingspensioen het voorwerp heeft uitgemaakt van een definitieve of in
kracht van gewijsd gegane beslissing die geen rekening heeft gehouden
met een periode van tewerkstelling. In sommige voorwaarden mag
ook de gescheiden echtgenoot een aanvraag indienen.
Het besluit treedt in werking op I juli I97I behalve enkele bepalingen
die geacht worden sinds I mei I969, I juli I969 en I januari I97I
in werking te zijn getreden.
122. In het Staatsblad van 20 augustus I97I verschijnt het koninklijk
besluit van 27 juli 197I tot vaststelling voor de beroepsjoernalisten
van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het recht op
pensioen en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het
koninklijk besluit nr. so van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers.
De pensioenrechten van de beroepsjoernalisten worden vastgesteld in
het raam van de wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan de
rust- en overlevingspensioenregeling die op hen toepasselijk is in hun
hoedanigheid van bediende, doch voorzover deze bepalingen niet
strijdig zijn met deze van dit besluit.
Deze bepalingen hebben o.m. betrekking op de in aanmerking te
nemen -werkelijke brutolonen, fictieve en forfaitaire lonen die met
33,33 pet. verhoogd worden, de voorwaarden vereist om de dagen van
inactiviteit gelijk te stellen met dagen van tewerkstelling, de studieperioden die gelijk gesteld worden met perioden van tewerkstelling,
het bewijs van tewerkstelling in hoedanigheid van beroepsjoernalist
en de inhouding en betaling van de bijdragen.
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123. De koninklijke besluiten van 30 juli 1971 (Staatsbl., 24 september 1971) wijzigen respectievelijk het koninklijk besluit van 17 juni
1955 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor arbeiders en het koninklijk besluit van
30 juli 1957 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor bedienden.
Benevens enkele minder belangrijke wijzigingen die aangebracht
worden o.m. aan de werkingssfeer, wordt de meest uitgebreide verandering ingevoerd door artikel 3 hetgeen tot gevolg heeft dat de werknemers of de weduwen die van de eerste wijzigingJ genieten, onder
bepaalde voorwaarden een nieuwe aanvraag mogen indienen.
124. Het koninklijk besluit van 5 augustus 1971 (Staatsbl., 22 september 1971) wijzigt het koninklijk besluit van 28 mei 1958 tot vaststelling van het statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de rust- en weduwenpensioenregeling.
De nieuwe teksten van dit besluit handelen over de voorwaarden die
de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk gescheiden echtgenote
moet vervullen om een gedeeltelijk pensioen van haar echtgenoot te
kunnen bekomen.
De van tafel en bed gescheiden of de feitelijk gescheiden echtgenote
die deze voorwaarden niet vervult bekomt een derde van het pensioen
dat aan haar echtgenoot wordt toegekend.
Andere bepalingen regelen de toestand van dezelfde echtgenoot die
bepaalde persoonlijke voordelen geniet.
De echtgenote mag de aanvraag doen wanneer haar echtgenoot nalaat
zijn rechten op een rustpensioen: te laten gelden.
In een zestal gevallen worden de hoger vermelde regelingen van ambtswege toegekend.
Verder handelt het besluit over de aanvraag van rustpensioen.
In artikel 3 is er sprake van de perioden van inactiviteit die voortvloeien uit een aandoening die het gevolg is van een oorlogsfeit en
van de personen die gerechtigd zijn op een statuut van nationale
erkentelijkheid of hun weduwe; zij mogen een herziening vragen om
te verzoeken van de bepalingen van dit besluit te genieten.

125· In het Staatsblad van 13 november 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 13 september 1971 houdende uitvoering van hoofdstuk I
van de wet van 28 mei 1971 tot verwezenlijking van de eenmaking en
de harmonisering van de kapitaJisatiestelsels ingericht in het raam van
de wetten betreffende de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
ouderdom en de vroegtijdige dood (Overzicht van wetgeving, nr. 64,

T.P.R., 1971, 448).
De bepalingen van dit besluit, ingedeeld in acht hoofdstukken, han95

delen over bet indienen en het onderzoek van de aimvragen, de uitbetaling, de regeling onder de betrokken instellingen, de vaststelling
van de schalen, de belegging van de fondsen, de wijze van schatting
en de overdracht van de goederen.
Een bijlage geeft de schalen op die dienen moeten voor het berekenen
van de wiskundige reserves.
Een tweede koninklijk besluit van 8 oktober 1971 (Staatsbl., 5 november 1971) tot uitvoering van dezelfde wet bepaalt hoe o.m. de
herwaardering en de berekening van de wiskundige reserves geschieden.
126. In bet Staatsblad van 6 januari 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 15 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 7 jtdi 1966 tot uitvoering van de wet van 16 juni 1966 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.
Het betreft twee wijzigingen die eerder van materiele aard zijn.
127. In het Staatsblad van 13 januari 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 23 juni 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waarvan sommige
krijgsgevangenen _en sommige__polit_kke_gev~ng~l.}~n begunstigd met
een statuut van nationale erkentelijkheid kunnen aanspraak maken
op een vervroegd rustpensioen als werknemer.
In de toepassingsvoorwaarden wordt het aantal dagen gevangenschap
tot 90 teruggebracht. De categorie van personen die in aanmerking
komt, wordt uitgebreid. Tenslotte wordt de mogelijkheid geschapen
om een aanvraag in te dienen voor de personen die thans van de bepalingen van het koninklijk besluit kunnen genieten.

128. Het koninklijk besluit van 8 november 1971 houdende aanpassing van sommige bepalingen inzake pensioenen, verscheen in het
Staatsblad van 7 maart 1972.
Dit koninklijk besluit dat uit 64 artikelen bestaat heeft inzonderheid
tot voorwerp, sommige bedragen van het rust- en overlevingspensioen
te verhogen en de koppeling te verzekeren aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de wet van
2 augustus 1972. Volgende wetten en koninklijke besluiten ondergaan
de bij dit koninklijk besluit bedoelde aanpassingen : het koninklijk
besluit van 24 oktober 1936 houdende wijzigingen en samenordening
van de statuten der Hulp- en Voorzieningskas voor zeevarenden onder
Belgische vlag, de wet van 12 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders ; het koninklijk besluit van· I 7 juni
1955 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor arbeiders; de wet van 12 juli i957

betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden; het
koninklijk besluit van 30 juli I9S7 tot vaststelling van het algemeen
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor bedienden; het koninklijk besluit van 28 mei I9S8 tot vaststelling van het
statuut van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake
inrichting van de rust- en weduwenpensioenregeling; de wet van
3 april I962 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders en bedienden; het koninklijk besluit van 4 april I962 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor zeevarenden onder Belgische vlag; het koninklijk besluit van 4 april I962 tot verhoging van
de prestaties waarin voorzien bij artikel 9 en I8 van het koninklijk
besluit van 28 mei 19S8 tot vaststelling van het statuut van het
Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers inzake inrichting van de
rust- en weduwenpensioenregeling; de wet van I2 februari I963 betreffende de inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de vrijwillig verzekerden ; het koninklijk
besluit van IO mei I963 betreffende de ouderdoms- en weduwenrentebijslagen, bepaald bij de wet van I2 februari I963 betreffende de
inrichting van een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten
behoeve van de vrijwillig verzekerden; het koninklijk besluit van
IS april I96S tot vaststelling, voor hetvliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van regelen die afwijken van de rust- en overlevingspensioenregeling voor bedienden; het koninklijk besluit van
23 juni I966 tot uitvoering van artikel I9 van de wet van I3 juni
I 966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders,
bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden; het koninklijk besluit nr. so van 24 oktober I967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers ; het
koninklijk besluit van 6 december I967 tot uitvoering van artikel 74,
§ s van het koninklijk besluit nr. so van 24 oktober I967 betreffende
het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; het koninklijk
besluit van 2I december I967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers ;
de wet van I april I 969 tot ins telling van een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden; het koninklijk besluit van 29 april I969 houdende
algemeen reglement betreffende het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden; het koninklijk besluit van 3 november I969 houdende
vaststelling, voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart,
van de bijzondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassingsmodaliteiten van het koninlijk
besluit nr. so van 24 oktober I967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; het koninklijk besluit van I9 november I970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers.
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129. In het Staatsblad van 22 februari I972 verscheen het koninklijk
besluit van I2 november I97I tot wijziging van de besluitwet van
25 februari I947 tot samenvoeging en wijziging van de wetten betreffende het pensioenstelsel voor de mijnwerkers en ;de ermee gelijkgestelden.
Dit koninklijk besluit verhoogt het jaarlijks bedrag van het invaliditeitspensioen en voorziet in de koppeling ervan aan het indexcijfer
van de consumptieprijzen.
130. Het koninklijk besluit van 28 februari 1972 tot verhoging van
het aan de mijnwerkers toegekend invaliditeitspensioen verscheen in
het Staatsblad van 4 maart 1972.
Het bedoelde invaliditeitspensioen wordt verhoogd met 5 pet. voor
de periode van I november I970 tot 30 juni I97I, met I0,25 pet.
voor de periode van I juli tot 3I december I97I en met I5,7625 pet.
met ingang van I januari 1972.
131,

ARBEIDSVOORZIENING EN WERKLOOSHEID

In het Staatsblad van I3 juli 19'7I vetschijnt het koninklijk besluit
van 13 april I97I tot wijziging van artikel 170 van het koninklijk
beslu~t van 20 december I963 betreffenqe de arbeidsvoorziening en
werkloosheid.
Het betreft een wijziging van de werkloosheidsuitkeringen.
132. Het koninklijk besluit van 28 juli I97I tot tijdelijke afwijking
van artikel 83, § I, eerste lid van het koninklijk besluit van 20 december I963 betreffende de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, werd
gepubliceerd in het Staatsblad van 23 september 1971.
I33· Het koninklijk besluit van 7 oktober 197I tot wijziging van artikel 72 van het koninklijk besluit van 29 december I963 betreffende
arbeidsvoorziening en werkloosheid, verscheen in het Staatsblad
van 26 januari I•972.
Het betreft een kleine wijziging in een artikel over de tussenkomst
in de vergoeding uitgekeerd voor omscholing. De berekening ge-:schiedt voortaan a.m. op basis van een arbeidsduur van ten hoogste
45 uur per week.
134· Twee koninklijke besluiten respectievelijk van I I oktober I97I
en van I3 oktober I97I en verschenen in het Staatsblad van 16 oktober 1971 wijzigen het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid.
Het eerste koninklijk besluit verhoogt de tegemoetkoming voor de
moeilijk te plaatsen werklozen, en de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen die per dag uitgekeerd worden.

De bedragen van de werkloosheidsuitkering worden gekoppeld aan de
index I 14,20 en zij worden verhoogd of verminderd overeenkomstig
artikel 4 van de wet van 2 augustus 1971 (zie nr. 78).
Het totaaljaarlijks bedrag van de·bestaansmiddelen van de schuldenaar
en zijn echtgenoot dat de mogelijkheid geeft aan het beheerscomite
van de Nationale Dienst om terugvordering te eisen van de onverschuldigde gelden wordt opgetrokken tot 71.262 F, eveneens gekoppeld aan de spilindex van II4,20.
Het koninklijk besluit van 13 oktober 1971 voegt een overgangsbepaling in, waarin voorzien is dat de artikelen die betrekking hebben
op het tarief van de werkloosheidsvergoeding van toepassing blijven
voor de werknemers die zich bevinden in een periode van gedeeltelijke
werkloosheid sinds meer dan een jaar of in een periode van volledige
werkloosheid op de datum van het van kracht worden van dit artikel,
tot wanneer zij minstens drie opeenvolgende maanden effectieve
arbeid tellen.
Opnieuw worden de bedragen van de werkloosheidsuitkeringen per
dag vastgesteld, verhoogd.
Een vroeger opgeheven artikel 160 wordt door dit besluit opnieuw
ingevoerd. Het betreft de indeling van de werklozen in categorieen
voor de vaststelling van het bedrag der uitkeringen, en de regelen
die hier mede gepaard gaan.
135· Het ministerieel besluit van 12 oktober 1971 tot wijziging van
artikel I van het ministerieel besluit van 22 mei 1964 betreffende de
toekenning van sommige voordelen aan werknemers of zelfstandigen
en aan werklozen die beroepsopleiding ontvangen, verscheen in het
Staatsblad van 16 oktober 1971.
Het maximum bedrag van de loondervingsvergoeding per dag dat aan
hogergenoemde categorieen van personen wordt uitbetaald wordt
verhoogd. Het is gekoppeld aan de spilindex II4,20.
136. Op 16 oktober 1971 verscheen in het Staatsblad een ministerieel
besluit van 12 oktober 1971 tot wijziging van de artikelen 18, 19 en
81 van het ministerieel besluit van 4 jurii 1964 inzake werkloosheid.
Dit besluit verhoogt de bedragen van het dagelijks referteloon. Zij
worden gekoppeld aan de spilindex 114,20.
Bovendien wordt het bedrag verh.oogd van kinderbijslag of bedrijfsinkomen dat werkneemsters-gezinshoofden voor kinderen genieten
en voor de vaststelling van het bedrag van de werkloosheidsuitkering
als dusdanig beschouwd worden. Ook dit nieuwe bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex I 14,20.
137. In het Staatsblad van 21 oktober 1971 verscheen het ministerieel
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besluit van 18 oktober I97I tot wijziging van het ministerieel besluit
van 4 juni I964 inzake werkloosheid.
De belangrijkste wijziging is een aanvulling van het ministerieel besluit met een hoofdstuk dat de bepalingen bevat die getroffen zijn in
uitvoering van artikel I 6o van het · koninklijk besluit inzake de bepaling van begrippen onderbreking, werknemers, gezinshoofd en
gemiddeld dagloon. Tevens bevat dit hoofdstuk een artikel betreffende
het gemiddeld dagloon, gekoppeld aan index I I4,20.
138. In het Staatsblad van 22 januari 1972 verscheen het ministerieel
besluit van 18 oktober I97I tot wijziging van artikel I van het ministerieel besluit van 25 juni I97I inzake werkloosheid van de in een
beschermde werkplaats tewerkgestelde minder-valide werknemers.
Het betreft de verhoging van het bedrag van gez~nsbijslag of beroepsinkomen van de kinderen die met de meerderjarige of door huwelijk
ontvoogde werknemers samenwonen, opdat deze laatsten als gezinshoofd zouden kunnen beschouwd worden.
139· In het Staatsblad van 27 november I97I verscheen het koninklijk
besluit van IO november I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en de
werkloosheid.
De werknemer die gerechtigd is de uittredingsvergoeding te genieten,
toegekend door de wet van 3 mei I 97 I tot bevordering van de sanering
van de landbouw en van de tuinbouw en op werkloosheidsuitkering
aanspraak kan maken, heeft hierop enkel aanspraak tot beloop van
een sam gelijk aan het verschil tussen het dagelijks bedrag van de
werkloosheidsuitkering zo het hager ligt en het dagelijks bedrag van
de uittredingsvergoeding.

140. In het Staatsblad van 3 maart I972 verscheen het ministerieel
besluit van 16 november I97I tot wijziging van artikel 3 van het
ministerieel besluit van 22 mei 1964 betreffende de toekenning van
sommige voordelen aan werknemers of zelfstandigen en aan werklozen
die beroepsopleiding ontvangen.
Het betreft de verhoging van de verblijfsvergoeding tot 148,50 F
per dag, gekoppeld aan de spilindex 113,20, betaald aan de voornoemde gerechtigden die meer dan veertien uur van huis zijn met gebruikmaking van een normaal gemeenschappelijk vervoermiddel en die
slechts eenmaal per week naar hun verblijfplaats terugkeren.
141. In het Staatsblad van 21 januari 1972 verschijnt het koninklijk
besluit van I4 december 1971 tot wijziging van de artikelen 105,
106 en 107 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid.
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Het betreft oprichtirig van uitbetalingsbureau's en hun ambtsgebied
en de toelating voor de uitbetalingsbureau' s de werkloosheidsuitkeringen door middel van postassignaties uit te betalen.
142.

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN

De wet van 28 juli 1971 (Staatsbl., 21 augustus 1971) herziet de wetgeving op de sluiting van ondernemingen.
Een eerste reeks wijzigingen, gegroepeerd in het eerste hoofdstuk,
betreft de gelijksoortige wet van 28 juni 1966.
Voor de ondernemingen waarop de wet toepasselijk is, wordt het gemiddelde aantal tewerkgestelde werknemers van vijftig op twintig
gebracht. Artikel 2 van hogergenoemde wet geeft a.m. de bepaling
van het begrip sluiting van onderneming. Het criterium was de vermindering van het aantal werknemers in het jaar dat de sluiting voorafgaat; thans wordt dit het jaar dat de stopzetting van de activiteit
voorafgaat. De Koning krijgt echter de bevoegdheid hiervan af te
wijken.
Het artikel 4 van de nieuwe wet bevat de voorwaarden die moeten
vervuld zijn om recht te hebben op de vetgoeding terwijl artikel 6
het over de vergoeding zelf heeft.
De volgende artikelen wijzigen inzonderheid de bepalingen die betrekking hebben op het Fonds tot vergoeding van de ingeval van
sluiting van de ondernemingen ontslagen werknemers.
Het artikel 19 dat aan de arbeidsrechtbank de bevoegdheid toekent
over de betwistingen terzake, wordt opgeheven.
Een volgende hoofdstuk bevat de wijzigingsbepalingen aan de wet
van 30 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot
vergoeding van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen
werknemers.
Wanneer de werkgever zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt,
moet het Fonds betalen, de lonen verschuldigd krachtens de individuele of collectieve arbeidsovereenkomsten in de vergoedingen en
voordelen krachtens de wet of de collectieve arbeidsovereenkomsten.
Het Fonds wordt gesubrogeerd in de rechten en de vorderingen van
de werkgever en tevens beschikt het over een rechtsvordering die
verjaart een jaar na de datum van de betalingen.
Een laatste wijziging wordt aangebracht aan artikel 10. Het betreft
de bronnen van inkomsten van het Fonds.
Het derde hoofdstuk bevat drie artikelen die de wet van 20 juli 1968
wijzigen betreffende de toekenning van wachtgelden aan de werknemers die getroffen zijn door sommige sluitingen van ondernemingen,
a.m. wordt hierdoor het aantal voor de toepassing in aanmerking
komende ondernemingen uitgebreid; het aantal van 25 werknemers
IOI

wordt op 20 teruggebracht en aan de Koning wordt de bevoegdheid
gegeven hiervan af te wijken.
Door een wijziging aan te brengen aan de wet van r6 december r85r
betreffende de voorrechten en hypotheken worden de schuldvorderingen van het Fonds opgenomen onder 4quinquies van artikel 19 en
zijn dus bevoorrecht op de roerende goederen, in zover echter de
schuldvorderingen niet meer bij wettelijke subrogatie kunnen ingevorderd worden. Onder 4septies van hetzelfde artikel r 9 nemen
de betaling van de bijdragen een plaats in.
Tenslotte wordt artikel 58o,r 0 Ger.W. aangevuld in die zin dat de
arbeidsrechtbank eveneens bevoegd is voor de bedoelde vorderingen.
In hetzelfde Staatsblad van 21 augustus 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van 13 augustus 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 6 juli 1971 ter uitvoering van artikel 6 van de wet van 30 juni
1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding
van de ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers. Het betreft bepalingen die betrekking hebben op het maximum bedrag dat door het Fonds betaald wordt.
143• In het Staatsblad van 29 oktober 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 13 augustus 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 22 juli I966 tot toekenning van een herplaatsingspremie aan
de werknemers die ten gevolge van Cle gehele of de · gedeeltelijke
sluiting of van de vermindering van de activiteiten van steenkolen'mijnen worden ontslagen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 19 december 1966 en 29 januari 1969.
Dit besluit regelt de toestand van de werknemer die het slachtoffer
is geweest van een arbeidsongeval en hierdoor het minimum aantal
werkdagen niet bereikt heeft om het restant van de premie te kunnen
ontvangen.
144. In het Staatsblad van 16 oktober 1971 verscheen het koninklijk
besluit van III oktober 1971 'tot wijziging van artikel 6 van het
koninkliik besluit van 20 mei 1966 tot toekenning aan de werkgevers
van een financiele tegemoetkoming in het loon van de door hen in
dienst genomen bejaarde of gehandicapte werknemers, ontslagen ten
gevolge van sluitingen van steenkolenmijnen.
Dit besluit verhoogt het bedrag van de tegemoetkomingen.
145· In het Staatsblad van 5 februari 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 16 augustus 1968 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1968
betreffende de toekenning van wachtgelden aan de werknemers die
getroffen worden door sommige sluitingen van ondernemingen.
Hebben recht op wachtgeld, de bedienden wiens contract verbroken
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werd binnen de 12 maanden die de sluitingvoorafgaan. Voor de werknemers die aan de vereffeningswerkzaamheden deelnemen, bedraagt
de termijn 3 jaren die op de sluiting volgen.
AFDELING

3

SOCIALE ZEKERHEID DER ZELFSTANDIGEN

146.

SociAAL STATUUT

In het Staatsblad van 4 december I 97 I verscheen het koninklijk besluit
van I7 augustus 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van
I9 december I967 houdende algemeen reglement in uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli I967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen.
Aan artikel 49 wordt een lid toegevoegd dat betrekking heeft op de
verjaring van de regularisatiebijdragen.
147• In het Staatsblad van 4 december I97I verscheen het koninklijk
besluit van 26 november I97t tot aanpassing van bepaalde wettelijke
en reglementaire beschikkingen van de wet van 2 augustus I97I
(zie nr. 78). Dit besluit heeft tot voorwerp bepaalde bedragen te verhogen en het principe van de aanpassing aan het indexcijfer van de
consumptieprijzen in te lassen in volgende beschikkingen : het
koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli I967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen; het koninklijk besluit van I9 december I967 houdende algemeen reglement in uitvoering van hetzelfde koninklijk besluit; het koninklijk 'besluit nr. 72 van IO november I967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen; het koninklijk besluit van 22 december I967 houdende
algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen
der zelfstandigen; het koninklijk besluit van 29 december I967 betreffende de rechten van de gewezen kolonisten binnen het raam van
het stelsel voor rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen ; het
koninklijk besluit nr. 7I van IO november I967 tot wijziging van de
wet van IO juni t937 tot uitbreiding van de kindertoeslagen tot de
werkgevers en tot niet-loontrekkenden; het organiek koninklijk
besluit van 22 december I938 voorzien bij dezelfde wet en het koninklijk besluit van I2 januari I968 tot wijziging van hoven genoemd
organiek koninklijk besluit van 22 december 1938.

q.S. In het Staatsblad van 20 januari I972 verscheen het koninklijk
besluit van 30 december I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van I9 december I967 houdende algemeen reglement in uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli I967 houdende inrichting
van een. sociaal statuut van de zelfstandigen.
IOJ

Het betreft een wijziging van de samenstelling der kamers van de
commissie voor vrijstelling van de bijdragen.
I49· GEZINSBIJSLAGEN
In het Staatsblad van 28 oktober 1971 verscheen het koninklijk besluit
van 25 oktober 1971 tot bepaling van de bevoegdheid van de Minister
van Middenstand en van het Rijksinstituut van de sociale verzekeringen der zelfstandigen met betrekking tot de Hoge Commissie voor
gezinsprestaties en tot de Cornmissie van advies inzake betwiste
zaken.
Het koninklijk besluit bepaalt het recht van de minderheid bij nieteenparig uitgebrachte stemmingen en de procedure bij de uitoefening
van de raadplegende bevoegdheid inzake interpetatie van de Comm1ss1e.
Bovendien worden enkele materiele aanpassingen aangebracht.
I50. Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 houdende wijziging
van het organiek koninklijk besluit van 22 december 1938 voorzien
bij de wet van 10 juni 1937 houdende uitbreiding van de kindertoeslagen tot de werkgevers en de niet-loontrekkende arbeiders,
verscheen in het Staatsblad van 19 februari 1972.
Dit koninklijk besluit voert de-leeftijdsbijslag in ten behoeve -Van de
kinderen die respectievelijk ten minste 6, 10 of 14 jaar oud zijn.

5I. ZIEKTE EN INVALIDITEIT
In het Staatsblad van 7 augustus 1971 verschijnt het koninklijk besluit
van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.
Aan de tekst van het koninklijk besluit dat uit 93 artikelen bestaat
gaat een verslag aan de Koning vooraf waarin de strekking wordt uiteengezet en uitgewijd wordt over de betekenis van de artikelen.
Voor de toepassing van dit koninklijk besluit komen in aanmerking :
x) de zelfstandigen die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen; 2) de zelfstandigen die tot de voortgezette verzekering
zijn toegelaten in de voorwaarden gesteld krachtens de wetgeving
betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de
gewezen kolonisten die als zodanig stortingen verrichten om hun
rechten te vrijwaren, bij toepassing van dezelfde wetgeving (artikel 3,
3° en 4° van het koninklijk besluit van 30 juli 1964); 3) de personen
die in staat van arbeidsongeschiktheid zijn in de zin van het besluit.
Kunnen echter van deze verzekering niet genieten : 1) de leden van
de geestelijkheid en van de kloostergemeenschappen die overigens
alleen bijdragen in de sector kinderbijslag; 2) de personen die de
I
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bijdragen betalen voorzien voor de personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt; 3) de zelfstandigen die, daar ze hun
activiteit te bijkomenden titel uitoefenen, vrijgesteld zijn van bijdragen of slechts een verminderde bijdrage betalen; 4) de gehuwde
vrouwen en weduwen die, wegens hun beperkt inkomen, op hun
verzoek van bijdrageplicht worden vrijgesteld.
De gerechtigden op de verzekering moeten aangesloten zijn bij een
ziekenfonds of bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
deze aansluiting brengt inschrijving mee op de bedoelde verzekering.
Het besluit onderscheidt drie periodes van ongeschiktheid : het
tijdvak van primaire niet-vergoedbare ongeschiktheid, dat de eerste
zes maanden van de arbeidsongeschiktheid omvat, het tijdvak van
primaire vergoedbare ongeschiktheid dat de zes volgende maanden
omvat, en het tijdvak van invaliditeit dat aanvangt wanneer het tijdvak van primaire vergoedbare ongeschiktheid verstreken is.
De ongeschiktheidsuitkering gedurende de tweede periode bedraagt
r6o F of 130 F per dag, behalve de zondagen, naargelang de gerechtigde al dan niet personen ten laste heeft; tijdens het tijdvak van
invaliditeit bedraagt de uitkering 220 F of 175 F eveneens naargelang
de gerechtigde al dan niet personen ten laste heeft.
Deze bedragen schommelen overeenkomstig het indexcijfer der
kleinhandelsprijzen met r ,2988 als omzettingscoefficient; er wordt
vertrokken van index I$1,24 X 0,77.
Hoofdstuk III handelt over de voorwaarden waaronder de uitkeringen
worden verstrekt. Een eerste afdeling stelt de voorwaarden vast die
verband houden met de hoedanigheid van gerechtigde. Als principe
geldt dat de gerechtigden een wachttijd van zes rilaanden moeten
doorbrengen ; in bepaalde gevallen wordt hiervan vrijstelling gegeven
of wordt er een vermindering toegestaan.
Om zich in staat van arbeidsongeschiktheid te bevinden wordt vereist dat er een oorzakelijk verband zou zijn tussen de gezondheidstoestand en het stopzetten van de zelfstandige beroepsbezigheid. De
stopzetting van de bedrijvigheid is een feitelijke kwestie en het begrip
van arbeidsongeschiktheid moet gezien worden in functie van de
taken die verband houden met de persoonlijke beroepsbedrijvigheid.
De non-activiteit moet bovendien met gezond verstand beoordeeld
worden.
Om in aanmerking te komen voor het tijdvak van invaliditeit, moet
de betrokkene ongeschikt zijn om het even welke beroepsbezigheid
uit te oefenen die hem billijkerwijze zou kunnen opgelegd worden,
inzonderheid rekening houdend met zijn stand, zijn gezondheidstoestand en zijn beroepsopleiding.
De uitkeringen worden niet meer betaald vanaf de eerste van de maand
die volgt op die tijdens welke de gerechtigde de leeftijd van 65 of
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6o jaar bereikt, naargelang het een man of een vrouw is. In sommige
gevallen worden de uitkeringen geweigerd of worden de bedragen
ervan verminderd (artikelen 27-33).
Artikel 4 van hetzelfde hoofdstuk bevat bepalingen in verband met
de betaling der uitkeringen. Deze worden door de verzekeringsinstelling betaald uiterlijk in de loop van de eerste vijf dagen van elke
maand, voor de maand die voorafgaat. In speciale regelingen zijn
voorzien voor de gehuwde, de onbekwaam verklaarde, of die in de
onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven, voor de krankzinnigen die zijn opgesloten of in een bedelaarsgesticht zijn geplaatst.
Het gehele hoofdstuk IV handelt over de administratie en de organisatie en is ingedeeld in vier afdelingen die bepalingen bevatten handelend respectievelijk over het beheerscomite van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, het coordinatiebureau, de speciale
afdeling van de technische intermutualistische raad en een algemene
bepaling.
Een volgend hoofdstuk is getiteld : de vaststelling van de staat van
arbeidsongeschiktheid.
Een tijdvak van arbeidsongeschiktheid vangt aan wanneer de gerechtigde zijn staat van arbeidsongeschiktheid heeft Iaten vaststellen.
Zulks geschiedt door een geneeskundig getuigschrift overgemaakt
binnen de zestig dagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid.
Afdeling 2 van dit hoofdstuk handelt over de beslissingen in verband
met de staat van ongeschiktheid waarbij onderscheid wordt gemaakt
tussen de tijdvakken van primaire arbeidsongeschiktheid en het
tijdvak van invaliditeit.
De artikelen 63 tot 66 bevatten algemene bepalingen inzake de
controle.
Tenslotte zijn een zevental artikelen gewijd aan de inkomsten en
de administratiekosten die aan de verzekeringinstellingen worden
uitbetaald.
Het koninklijk besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 1971;
met het oog hierop wordt in enkele overgangsbepalingen voorzien.
In het Staatsblad van 29 juli 1971 verscheen de wet van 20 juli
1971 tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering. De dienst voor uitkeringen voor zelfstandigen wordt
beheerd door een afzonderlijk beheerscomite samengesteld uit vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van zelfstandigen
en van de verzekeringsinstellingen. De Koning bepaalt de bevoegdheid, de samenstelling en de werkingsregelen. Bovendien worden
drie regeringscommissarissen benoemd en wordt er een coordinatiebureau opgericht. Dit laatste is ermee belast advies uit te brengen
152.
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over aangelegenheden van gemeenschappelijk belang voor de uitkeringsverzekering van de werknemers en van die van de zelfstandigen, ten einde aan weerszijden het nemen van gelijkaardige beslissingen
te bevorderen.
ISJ• PENSIOENEN
In het Staatsblad van 13 januari 1972 verscheen het koninklijk besluit
van 14 december 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van
8 juli 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waarin sommige krijgsgevangenen en sommige politieke gevangenen begunstigd met een
statuut van nationale erkentelijkheid, kunnen aanspraak maken op
een vervroegd rustpensioen als zelfstandigen.
In de toepassingsvoorwaarden wordt het aantal dagen gevangenschap
tot 90 teruggebracht. De categorie van personen die in aanmerking
komen, wordt uitgebreid. Tenslotte wordt de mogelijkheid geschapen
om een aanvraag in te dienen door de personen die thans van de bepalingen van het koninklijk besluit kunnen genieten.
AFDELING 4·

ANDERE SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSELS
I 54. 0vERSEESE SOCIALE ZEKERHEID
Het koninklijk besluit van I6 september 1971 (Staatsbl., I I december
1971) bepaalt de voorwaarden onder dewelke een statuut van Nationale
erkentelijkheid recht geeft op een vervroegd en niet verminderd ouderdomspensioen bij toepassing van het artikel 32 van de wet van 22
februari 1971 houdende wijziging van de wetten van 16 juni 1960
en 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid (Overzicht
van wetgeving, nr. 48, T.P.R., 1971, 445).

ISS· STUDENTEN
Het koninklijk besluit van 4 oktober 1971 (Staatsbl., 8 oktober 1971)
wijzigt het koninklijk besluit van 28 juni 1969 tot verruiming van de
werkingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging tot de studenten van het hager onderwijs.
Worden hierbij bedoeld de studenten die in Belgie onderwijs volgen
van het derde niveau bij een instelling voor dagonderwijs. Meteen
wordt bepaald welke vo'orschriften moeten vervuld worden.
156. VIUJWILLIGE PENSIOENVERZEKERING
Het Staatsblad van 23 september 1971 publiceert het koninklijk besluit van 17 juni 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van
10 me1 1963 betreffende de ouderdoms- en weduwenrentebijslagen,
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bepaald bij de wet van 12 februari 1963 betreffende de inrichting van
een ouderdoms- en overlevingspensioenregeling ten behoeve van de
vrijwillig verzekerden.
De eerste wijziging heeft betrekking op wat moet verstaan worden
onder feitelijke scheiding van de echtgenoten, nl. de toestand die
ontstaat wanneer de echtgenote elders verblijft dan haar echtgenoot,
vastgesteld aan de hand van de inschrijving in het bevolkingsregister
en wanneer, bij ontstentenis van een afzonderlijke inschrijving in het
bevolkingsregister, de man opgesloten is in een gevangenis, opgenomen is in een gesticht ter bescherming van de maatschappij, in
een bedelaarskolonie of geplaatst in een gesticht voor geesteszieken.
§ 2 zegt wanneer de van tafel en bed gescheiden of de feitelijk gescheiden echtgenoot de helft van de rentebijslag kan bekomen. In sommige
gevallen geschiedt de toepassing van ambtswege.
De overige teksten hebben het over de aanvraag.

I57• GEWAARBORGDE GEZINSBIJSLAG
In het Staatsblad van 7 augustus 1971 verscheen de wet van 20 juli
1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, die van kracht
wordt op I januari 1972.
Gezinsbijslag, bestaande uit kinderbijslag, leeftijdsbijslag en kraamgeld, wordt toegekend ten behoeve van het kind dat uitsluitend of
hoofdzakelijk ten laste is van een natuurlijke persoon. De gezinsbijslag wordt toegekend aan de kinderen die Belg zijn en in Belgie
werkelijk verblijven en geen recht hebben op gezinsbijslag krachtens
een Belgische, een buitenlandse of een internationale regeling gedurende een door de Koning vast te stellen periode. De Koning bepaalt welke kinderen als ten laste moeten aangezien worden.
Er wordt een onderzoek ingesteld naar de bestaansmiddelen en de
Koning stelt het bedrag vast boven hetwelk de gezinsbijslag niet verschuldigd is.
Kamen hiervoor in aanmerking, de bestaansmiddelen, van welke
aard en oorsprong ook, waarover de persoon die het kind ten laste
heeft, zijn echtgenoot of de persoon, met wie hij een huishouden
vormt, beschikken.
Het Rijk draagt de last van de gezinsbijslag; hij wordt uitbetaald
door toedoen van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers.
Het artikel s8o, 8° Ger.W. wordt in die zin gewijzigd dat de arbeidsrechtbanken eveneens bevoegd zijn voor de· geschillen betreffende
de toepassing van de wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag.
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xs8. Het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van
de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag,
verscheen in het Staatsblad van 5 november 1971.
Het kind ten laste van een natuurlijke persoon wordt geacht te zijn,
het kind waarvoor de persoon meer dan de helft bijdraagt in zijn
onderhoud.
De kinderbijslag kan slechts toegekend worden indien het niet gedurende een volledige kalendermaand van een regeling van kinderbijslag kan genieten.
De maximumbestaansrechten die recht geven op de kinderbijslag
worden op 75.000 F vastgesteld.
Verder wordt bepaald wat hierbij in aanmerking komt.
Kraamgeld wordt verleend voor elk kind, zelfs indien het doodgeboren is of het om een rniskraam gaat na ten minste I 8o dagen
zwangerschap.
159•

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN

Het koninklijk besluit van 28 februari 1972 houdende verhoging van
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden verscheen in het Staatsblad
van 4 maart 1972.
Het jaarlijks bedrag wordt vastgesteld op 28.ooo F. Het bedraagt
42.000 F voor een gehuwde man en eveneens wanneer een deel ervan
wordt toegekend aan de echtgenoot, omdat de beide echtgenoten niet
samenwonen.
De personen aan wie het gewaarborgd inkomen geweigerd werd voor
de datum van bekendmaking van het koninklijk besluit van 28 februari
1972, moeten een aanvraag indienen om van de nieuwe bedragen te
kunnen genieten.
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AFDELING I

INKOMSTENBELASTINGEN
160.

0VEREENKOMSTEN TOT HET VERM1JDEN VAN DUBBELE BELAST1NG

In het Staatsblad van 20 oktober 1971 verscheen de wet van 20 juli
I 97 I houdende goedkeuring van de overeenkomst, ondertekend te
Brussel op 2I mei I970 tot wijziging en aanvulling van de overeenkomst tussen Belgie en Finland tot voorkoming van dubbele belasting
en tot regeling van zekere andere vraagstukken inzake belastingen op
de inkomsten en op het vermogen en van het slotprotocol, ondertekend te Helsinki op I I februari 1954.
Deze overeenkomst is van toepassing op de volgende belastingen :
voor Belgie, de personen-, de vennootschaps-, de rechtspersonenbelasting, en de belasting van niet-verblijfhouders; voor Finland, is
de overeenkomst van toepassing op de rijksbelasting, de belasting op
het inkomen en op het vermogen, de gemeentebelasting op het inkomen, de kerkelijke belasting en de belasting op de lonen van zeelieden.
Het Staatsblad van 25 september I97I publiceert de wet van
I6 augustus I97I houdende goedkeuring van de Overeenkomst

161.

tussen de Regering van het Koninkrijk Belgie en de Regering van het
Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting
op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen
en tot het vaststellen van enige andere regelen verband houdende
met de belastingheffing en van het protocol, ondertekend te Brussel
op I9 oktober I970.
De overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van
een van de Staten of van beide Staten en op belastingen naar het
inkomen en naar het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing,
worden geheven ten behoeve van elk van de Staten of van de staatkundige onderdelen daarvan. Voor Belgie worden bedoeld : de personenbelasting, de venootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting,
en de belasting van niet-verblijfhouders. Voor Nederland zijn dat;
de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootschapsbelasting,
de dividendenbelasting, de vermogensbelasting, en de grondbelasting.
De overeenkomst zal ook van toepassing zijn op aile gelijke of in wezen
gelijksoortige belastingen die in de toekomst naast of in de plaats
van de bestaande belastingen worden geheven.
Artikel 3 bevat algemene bepalingen.
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Als inwoner van een van de Staten wordt aangezien, iedere persoon
die, ingevolge de wetten van die Staat, aldaar aan belasting is onderworpen op grand van zijn woonplaats, verblijf, plaats van leiding of
enige andere soortgelijke omstandigheid alsmede elke maatschap,
vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap naar
Nederlands recht, waarvan de plaats van leiding in Nederland is
gelegen, en elke vennootschap - niet zijnde een vennootschap in
aandelen - naar Belgisch recht die de aanslag van haar winsten in de
personenbelasting heeft gekozen.
De vaste inrichting is, voor de toepassing van de overeenkomst, de
vaste bedrijfsinrichting waarin de werkzaamheden van de onderneming geheel of gedeeltelijk worden uitgeoefend.
De artikelen 4 en 5 bevatten bepalingen die beide bovenvermelde
begrippen nader omschrijven.
Het derde deel van de overeenkomst schrijft de oplossing voor, voor
elk in aanmerking te nemen onderdeel in verband met de belastingheffing naar het inkomen. Kamen achtereenvolgens aan bod : in·
komsten uit onroerende goederen, ondernemingswinst, zeevaart,
binnenvaart en luchtvaart, afhankelijke ondernemingen, dividenden,
interest, royalties, vermogenswinsten, zelfstandige arbeid, niet-zelf.
standige arbeid, beheerders, bestuurders en commissarissen van
vennootschappen, artiesten en sportbeoefenaars, pensioenen, overheidsfuncties, hoogleraren, leraren en onderwijzers, studenten en
leerlingen en de overige inkomsten. Voor elk hiervan wordt bepaald
welke Staat van de belastbaarheid geniet. Voor het vermogen dat uit
onroerende goederen bestaat, wordt het beginsel vastgelegd dat dit
mag belast worden in de Staat waar de goederen gelegen zijn. Bestaat
het vermogen uit roerende goederen dan mogen ze in de andere Staat
worden belast, wanneer zij deel uitmaken van het bedrijfsvermogen
van een vaste inrichting die een onderneming van een van de Staten
in de andere Staat heeft, of die behoren tot een vast middelpunt dat
een inwoner van een van die Staten in de andere Staat tot zijn beschikking heeft voor de uitoefening van een vrij beroep.
In artikel 24 vindt men de regelen terug die met betrekking tot de
inwoners van Nederland en Belgie getroffen zijn om dubbele belasting
te vermijden.
Een zesde deel is gewijd aan bijzondere bepalingen die betrekking
hebben op non-discriminatie, de regeling voor onderling overleg, de
uitwisseling van inlichtingen, diplomatieke en consulaire ambtenaren,
diverse bepalingen en de uitbreiding tot andere gebieden.
162.

AFTREKBARE LASTEN

In het Staatsblad van 14 augustus 1971 verschijnt de wet van .io juli
1971 tot wijziging van het wetboek van inkomstenbelastingen.
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Artikel I van deze wet heeft betrekking op de forfaitaire aftrek voor
beroepsonkosten. De bedragen voor de bezoldigingen en de baten
worden verhoogd.
Artikelen 2 en 3 verhogen de bedragen van de aftrekbare lasten,
andere dan bedrijfsonkosten.
De belastingschuldige die de leeftijd van 65 jaar bereikt heeft en elke
beroepsactiviteit heeft gestaakt, mag voortaan zs.ooo F aftrekken
van het geheel van de belastbare inkomsten (artikel 4).
Bovendien wordt de maximumgrens boven dewelke geen vermindering wegens personen ten laste toegestaan is, opgetrokken (artikel s).
Voor het bepalen van het aantal personen ten laste van de belastingplichtige worden kinderen die voor tenminste 66 % getroffen zijn
door ontoereikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke
geschiktheid wegens een of meer aandoeningen, voor twee personen
geteld. Verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen die
van hetzelfde gezin deel uitmaken, en de personen die als ten laste
in aanmerking komen en eveneens van dat gezin deel uitmaken,
worden als zijnde ten laste beschouwd van de belastingplichtige die
in feite aan het }:loofd van dat gezin staat.
I6J. ONTVANGSTBEWIJS
Het ministerieel besluitvan9september I9'7I (Staatsbl., 30_oktober
I97I) legt het model vast van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor
verstrekte hulp en het dagboek, die moeten worden gebruikt door
de geneesheren.
Een ministerieel besluit van dezelfde datum (Staatsbl., 30 oktober
I97I) voorziet in hetzelfde voor de tandheelkundigen, de vroedvrouwen, de verpleegsters, de ziekenhuisoppasters en verzorgsters,
de kinesitherapeuten en de apothekers en licentiaten in de wetenschappen die erkend zijn om verstrekkingen inzake klinische biologie
te verrichten in het raam van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Tenslotte legt een ministerieel besluit van 9 september I97I het
model van de getuigschriften vast voor verstrekte hulp, en van de
overeenstemmingsstrook ·die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor gezondheidszorg.
164. BEDRIJFSVOORHEFFING
In het Staatsblad van IO september I97I verscheen het koninklijk
besluit van I3 augustus I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van 4 maart I965 tot uitvoering van het wetboek van inkomstenbelastingen. Het betreft wijziging van de schalen van de bedrijfsvoorheffing aan de bran op de wedden, lonen, pensioenen, renten,
vergoedingen, kapitalen, afkoopwaarden, prijzen, uitkeringen, enz.
betaald of toegekend van I september I97I af.
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Nieuwe scbalen I, II, III zijn bij bet koninklijk besluit gevoegd
met opgave van de bedrijfsvoorbeffing op de bezoldigingen betaald
per maand, per veertien dagen en per week van I september af.
165. In bet Staatsblad van 6 januari I972 verscbeen bet koninklijk
besluit van 24 december I97I tot wijziging van bet koninklijk besluit
van 4 maart I965 tot uitvoering van bet Wetboek van de inkomstenbelastingen.
Het betreft vooreerst wijzigingen aan de rangscbikking van de gemeenten. Voor de eindejaarspremie die in een keer wordt uitbetaald
en waarvan bet bedrag niet hager is dan IO.ooo F wordt de bedrijfsvoorbeffing eenvormig vastgesteld op I o pet. De bedrijfsvoorbeffing
is piet verscbuldigd wanneer het twaalfde van de jaarlijkse normale
bezoldiging van de genieter, verboogd met de vergoedingen en
toelagen, geen aanleiding geven tot bedrijfsvoorheffing.
166. VERZEKERINGSONDERNEMINGEN
In bet Staatsblad van 30 december I97I verscbeen bet koninklijk
besluit van I december I97I tot wijziging van bet koninklijk besluit
van 4 maart I965 tot uitvoering van het Wetboek van inkomstenbelastingen.
De wijziging beeft betrekking op de financiele instellingen en gelijkgestelden die kunnen genieten van de gebele of de gedeeltelijke verzaking aan de roerende voorheffing. Als Belgiscbe verzekeringsondernemingen worden bedoeld degenen die aan de vennootscbapsbelasting
onderworpen zijn en als Belgische inricbtingen van buitenlandse
verzekeringsondernemingen degenen die, ingevolge artikel I 48 van
het Wetboek van inkomstenbelastingen, aan de belasting der nietverblijfbouders onderworpen zijn.
Bovendien is de bedrijfsvoorheffing op de presentiegelden voortaan
aan de bran verscbuldigd.
Aan dit koninklijk besluit worden schalen inzake bedrijfsvoorheffing
toegevoegd, vastgesteld per maand, per veertien dagen en per week
die vanaf I januari I972 van toepassing zijn.
AFDELING 2

MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE
BELASTINGEN

167. Het koninklijk besluit van 24 december I97I tot wijziging van
bet koninklijk besluit van 8 juli I970 houdende algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen,
verscheen in bet Staatsblad van 4 januari I972.
Dit besluit beeft betrekking op de wijze waarop de belastbare kracbt
113

van personenwagens, auto's voor dubbel gebruik en minibussen,
welke niet uitgerust zijn met elektromotoren vanaf I januari I 972
in de belasting moet aangegeven worden, alsmede op de wijze waarop
het opnemen en de controle gebeuren van de elementen die nodig zijn
tot het bepalen van de belastbare kracht en het belastbaar gewicht.
AFDELING

3

BELASTINGEN OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE

168. De wet van 27 mei I97I (Staatsbl., 20 oktober I97I) bekrachtigt het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli I970 tot vaststelling van
de tarieven over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
·
169. Het koninklijk besl~it van 24 september I97I (Staatsbl., 30
september I97I) wijzigt het koninklijk besluit van 24 december I970
met betrekking tot de progressieve belastingontheffing voor uitvoer
in het kader van de belasting over de toegevoegde waarde.
170. Het koninklijk besluit va~ 28 oktober I97I (Staatsbl., 30 oktober I97I) wijzigt het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli I970 tot
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven.
In· de bijlage worden een paar wijzigingen aangebracht aan de opsomming. der produkten.
·
171. In het Staatsblad van 20 november I97I verschijnt het koninklijk
besluit van I8 november I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van 24 december 1970 met betrekking tot de progressieve belastingontheffing voor uitv6er in het kader van de belasting over de toegevoegde waarde ..
172. In het Staatsblad van 24 december I971 verscheen het koninklijk
besluit van 21 december 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit
nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting
over de toegevoegde waarde en c;le diensten bij die tarieven. Het toe
te passen tarief van 6 pet. op bepaalde steenkolen en brandstoffen
wordt verlengd tot 31 december 1972.
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173· GRONDWET
In het Staatsblad van 8 juli I97I verscheen de wijziging van de grandwet van 14 juni I97I.
Het artikel I39 van de grondwet, waarbij het Nationaal Congres verklaarde dat een reeks materies door afzonderlijke wetten binnen de
kortst mogelijke tijd moesten geregeld worden, is opgeheven.
174. In het Staatsblad van I7 augustus I97I verschijnt de wijziging
van de Grondwet van 28 juli I97I.
.
Het betreft een nieuwe tekst van artikel 49 die luidt als volgt :
§ I. De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 2I 2 leden.
§ 2. Elk kiesarrondissement telt zoveel keren een zetel als de nationale
deler in het cijfer van de bevolking van het arrondissement begrepen
is. De nationale deler wordt bekomen door het bevolkingscijfer van
het Rijk te delen door 2I2.
De overblijvende zetels worden toegewezen aan de arrondissementen
met het grootste nog niet vertegenwoordigd. bevolkingsoverschot.
§ 3. De indeling van de Kamerleden over de arrondissementen wordt
door de Koning bepaald in verhouding tot de bevolking.
Daartoe wordt om de tien jaar een volkstelling gehouden waarvan
Hij binnen een termijn van zes maanden de uitslagen bekend maakt.
Binnen een termijn van drie maanden na die bekendmaking bepaalt
Hij .het aantal zetels dat ieder arrondissement toekomt.
De nieuwe indeling wordt toegepast vanaf de eerstvolgende algemene
verkiezingen.
§ 4· De wet bepaalt de kiesarrondissementen ; zij bepaalt eveneens de
voorwaarden waaraan men moet voldoen om kiezer te zijn alsmede het
verloop van de kiesverrichtingen.
175. Ten titel van inlichting zij vermeld dat het koninklijk besluit
van 2I januari I972 (Staatsbl., 22 januari I972) de leden van de
regering benoemt.
Voor de eerste maal worden eveneens Staatssecretarissen benoemd.
Het koninklijk besluit van 24 maart I972 (Staatsbl., 28 maart I972)
omschrijft de bevoegdheden die aan de Staatssecretarissen worden
toegekend.
In principe heeft de Staatssecretaris voor de hem toegewezen aangelegenheden dezelfde bevoegdheden als de Minister. De bevoegdheid
van de Staatssecretaris sluit nochtans die van de Minister :riiet uit;
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deze laatste kan de zaak steeds tot zich trekken of de beslissing van
zijn instemming afhankelijk stellen.
Nochtans is de medeondertekening van de Minister vereist voor
volgende aangelegenheden :
- koninklijke besluiten waarbij een antwerp van wet bij de Wetgevende Kamers of een antwerp van decreet bij de Cultuurraad
wordt ingediend ;
- de bekrachtiging en afkondiging van wetten en van decreten ;
- reglementaire koninklijke besluiten;
- koninklijke besluiten houdende oprichting van een betrekking
van de rangen 15 tot 17 in een ministerie of van dezelfde belangrijkheid in een instelling van openbaar nut, of houdende benoeming in een zodanige betrekking.
Bovendien is de instemming van de Minister vereist voor de verordenende bevoegdheid.
176.

CuLTUURRADEN

In het Staatsblad van 6 juli 1971 verscheen de wet van 3 juli 1971
tot indeling van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende
diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse
cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap.
Een eerste hoofdstuk handelt over de indeling van de leden van de
Wetgevende Kamers in taalgroepen. Behoren enerzijds tot de Nederlandse taalgroep : de volksvertegenwoordigers, de rechtstreeks gekozen en provinciale senatoren die door de kiescolleges uit het Nederlands taalgebied gekozen zijn, de volksvertegenwoordigers, de rechtstreeks verkozen senatoren van het arrondissement Brussel, de provinciale senatoren van Brabant en de door de Senaat gekozen senatoren, die de eed in het Nederlands afl.eggen. Tot de Franse taalgroep
behoren anderzijds dezelfde categorieen van volksvertegenwoordigers
en senatoren die respectievelijk gekozen zijn door de kiescolleges ·uit
het Franse taalgebied en de eed hebben afgelegd in het Frans of het
Duits, en bovendien de volksvertegenwoordigers en senatoren gekozen door het kiescollege van het arrondissement Verviers en de
senatoren die door de provincieraad van Luik worden gekozen.
Het tweede hoofdstuk, onder de titel, bepalingen betreffende de
cultuurraden voor de Nederlandse en voor de Franse cultuurgemeenschap, is ingedeeld in vier afdelingen.
Een eerste afdeling bevat twee bepalingen ter voorkoming van elke
discriminatie om ideologische en filosofische redenen.
Wanneer een vierde van de !eden van een cultuurraad meent dat
sommige bepalingen van een antwerp of voorstel van decreet een
discriminatie om ideologische of filosofische redenen inhouden,
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kunnen zij, na de indiening van het verslag v66r de eindstemming,
een motie neerleggen. Wordt de motie ontvankelijk verklaard, dan
schorst deze beslissing het onderzoek van de besproken bepalingen
tot elk van de Wetgevende Kamers de motie gegrond heeft verklaard.
De afdeling II stelt vast in welke taal en bewoordingen de decreten,
genomen door de cultuurraad, worden bekrachtigd, afgekondigd,
bekendgemaakt en in werking treden.
In I 2 artikelen wordt een oplossing gegeven aan het probleem dat
talrijke besprekingen gevergd heeft (voor nadere kennismaking wordt
verwezen naar het verslag Custers, Parlem. Besch., Senaat, 1970-71,
nr. 469 en 498). Het betreft de procedure ter voorkoming en regeling
van confl.icten tussen de wet en het decreet en tussen de decreten.
Behalve de culturele begrotingen, moeten aile voorontwerpen van
decreet aan de afdeling wetgeving van de Raad van State onderworpen worden. De ministers en de voorzitters van de cultuurraden
kunnen elk voorstel en elk amendement aan het advies van dezelfde
instantie onderwerpen. Dit laatste verzoek wordt echter verplichtend
wanneer ten minste een derde van de raad hierom verzoekt. Besluit
de Raad van State tot overschrijding van bevoegdheid, dan kan de
cultuurraad de betwiste tekst slechts aannemen na gunstig besluit
van de Wetgevende Kamers.
Bij de Raad van State wordt een nieuwe afdeling opgericht, die
kennis neemt van de confl.icten tussen de wet en het decreet en tussen
de decreten van beide cultuurraden onderling. Deze afdeling die
dezelfde rechtspleging toepast als de afdeling administratie, wordt
op een bijzondere wijze samengesteld.
De ministerraad maakt, bij verzoekschrift ondertekend door de eersteminister, het bevoegdheidsconfl.ict aanhangig bij de Raad van State.
De hoven, rechtbanken en enig ander rechtscollege beschikken over
dezelfde mogelijkheid wanneer geoordeeld wordt dat het antwoord op
de prejudiciele kwestie noodzakelijk geacht wordt voor de te nemen
beslissing. Wordt het prejudicieel geschil, hetzij ambtshalve, hetzij
op vraag van de partijen, het eerst voor het hof van cassatie opge~
worpen dan zendt het hof het geschil voor beslissing aan de Wetgevende Kamers.
De verwijzing schorst de procedure en de verjaring, respectievelijk
de tenuitvoerlegging van de beslissing waartegen hager beroep is
ingesteld, behalve wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging van rechtswege moet plaats hebben.
Binnen de dertig dagen van de kennisgeving van het regelingsarrest,
gedaan door de griffier van de Raad van State, verstrekt de ministerraad aan de Kamers zijn met redenen omkleed advies. De Kamers
moeten erover beslissen binnen de zestig dagen, hetzij na de ontvangst van het advies, hetzij na het verstrijken van de hoven vermelde
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termijn van dertig dagen. In elk geval krijgt het regelingsarrest
executoriale kracht wanneer het door de Wetgevende Kamers niet
is nietig verklaard binnen de negentig dagen te rekenen van de
kennisgeving aan de Voorzitters van de Wetgevende Kamers. Deze
termijnen worden echter geschorst van I juli tot de tweede dinsdag
van oktober en gedurende de tijd dat de Wetgevende Kamers geen
zitting houden.
Wanneer de nietigverklaring door beide Kamers of wanneer ze niet
door een van beide Kamers wordt uitgesproken, en. wanneer de
negentig dagen verstreken zijn zonder dat een uitspraak heeft plaats
gehad, wordt het regelingsarrest ter kennis gebracht door de griffier
van de Raad van State aan het rechtscollege dat de vraag aanhangig
heeft gemaakt.
Tien dagen na de publikatie in het Belgisch Staatsblad heeft de beslissing van nietigverklaring of bij gebreke hiervan, het regelingsarrest uitwerking.
De vierde afdeling tenslotte bevat enkele algemene bepalingen a.m.
de bevoegdheid van de cultuurraden om straffen tot maximum zes
maand en een ·geldboete tot maximum s.ooo F te bepalen, op de
overtredingen van de decreten.
I77· In het Staatsblad van 23 juli 1971 verschijnt de wet van 21 juli
1971 betreffende de bevoegdheid en de werking van de cultuurraden

voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap.
Deze wet is ingedeeld in vier hoofdstukken die respectievelijk handelen over het toepassingsgebied, de culturele aangelegenheden, de
samenwerking tussen de cultuurgemeenschappen en de werking van
de cultuurraden.
De wet is tegelijkertijd van toepassing op twee cultuurraden, zowel
de Franse als de Nederlandse.
Artikel 2 somt de culturele aangelegenheden op waarvoor de cultuurraden bevoegd zijn. Deze bevoegdheid omvat eveneens het recht om
decreten betreffende de infrastructuur te treffen. Deze aangelegenheden zijn : bescherming en luister van de taal, aanmoediging van
de vorming van navorsers, kunsten met inbegrip van toneel en film,
andere wetenschappelijk-culturele instellingen, bibliotheken, discotheken en andere soortgelijke diensten, radio-omroep en televisie,
het uitzenden van regeringsmededelingen en van handelspubliciteit,
uitgezonderd, jeugdbeleid, permanente opvoeding en culturele
animatie, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven, vrijetijdsbesteding en toerisme.
Het in artikel 4 bepaalde zegt dat in elke cultuurraad een commissie
moet bestaan die tot taak heeft de samenwerking tussen de twee

II8

cultuurgemeenschappen · te bevorderen. Deze comm1ss1e wordt
samengesteld volgens het stelsel der evenredige vertegenwoordiging
van de politieke fracties en bestaat uit I 5 leden waaronder begrepen
zijn de voorzitter en de ondervoorzitters van de cultuurraden.
Deze commissies moeten in de loop van de zitting tweemaal samen
vergaderen : zij worden dan genoemd, de verenigde commissies voor
samenwerking.
Elke cultuurraad komt van rechtswege ieder jaar bijeen, de derde
dinsdag van oktober. De Koning sluit de zitting en heeft bovendien
het recht de cultuurraden of een van beiden in buitengewone zitting
bijeen te roepen. Op straffe van nietigheid mag geen enkele vergadering gehouden worden buiten de zitting van de wetgevende kamers.
Enkele artikelen van dit hoofdstuk handelen over de benoeming de
leden van het bureau en over de wijze van stemmen.
Ariikel I7 bepaalt dat het verboden is aan de culturraden verzoekschriften aan te bieden. Een lid van de cultuurraad geniet immuniteit
betreffende een mening of stem die hij in de uitoefening van zijn
functie uitbrengt.
Tenslotte handelen enkele artikelen over het personeel van de cultuurraad.
De wet bepaalt eveneens dat de cultuurraden gei:nstalleerd worden
op I december I971.
I78. REKENHOF
De wet van I7 juni I97I tot wijziging van de wet van 29 oktober
I 846 op de inrichting van het Rekenhof is verschenen in het Staatsblad
van 13 juli I97L
In artikel5 van deze wet wordt detaak van het Rekenhof omschreven,
nl. het onderzoek van de rekeningen. De nieuwe wet legt aan de
bevoegde overheid de verplichting op de door het hof gevraagde
documenten, inlichtingen en ophelderingen te verstrekken en zijn
opmerkingen te beantwoorden binnen een termijn van drie maanden,
die door het hof kan verlengd worden. Bovendien mag het hof ter
plaatse een controle organiseren.
179· TERRITORIUM
In het Staatsblad van 2 februari I972 verscheen de wet van 29 juli
197I houdende de goedkeuring van volgende internationale akten :
1. Verdrag inzake de territoriale zee en de aansluitende zone; 2. Verdrag inzake de voile zee; 3. Verdrag inzake de visserij en de instandhouding van de levende rijkdommen van de voile zee ; 4· Protocol
van facultatieve ondertekening inzake de verplichte beslechting van
geschillen ; 5. Internationaal verdrag betreffende maatregelen in
voile zee in geval van een ongeval dat verontreiniging door olie tot

gevolg heeft of kan hebben; opgemaakt te Brussel op 29 november
1969. Het verdrag, inzake de territoriale zee en de aansluitende zone,
voor Belgie op 5 februari 1972 in werking getreden, is ingedeeld in
drie hoofdstukken.
Een eerste hoofdstuk handelt over de territoriale zee. De souvereiniteit van een Staat strekt zich uit buiten zijn landgebied en zijn binnenwateren over een zeestrook grenzende aan zijn kust en omschreven
als de territoriale zee, alsmede over het luchtruim hoven de territoriale
zee en over de bedding van de ondergrond van die zee. Deze souvereiniteit wordt uitgeoefend met inachtneming van de bepalingen
van het verdrag en van de andere regels van het volkenrecht (artikelen I en 2).
De grenzen van de territoriale zee worden berekend als volgt : als
normale basislijn wordt genomen de laagwaterlijn langs de kust zoals
deze is aangegeven op of-ficieel door de kuststaat erkende, op grote
schaal uitgevoerde zeekaarten, terwijl de buitengrens wordt aangegeven door de lijn waarvan elk punt gelegen is op een afstand gelijk
aan de breedte van de territoriale zee, van het dichtstbijgelegen
punt van de basislijn (artikelen 3 en 6). Artikel 4 bevat enkele nadere
bepalingen en afwijkingen wat de normale basislijn betreft. Worden
bovendien gerekend als behorende tot de territoriale zee, al liggen ze
er normaal buiten, de permanente havenwerken die het verst uit de
kust zijn gelegen en een integrerend onderdeel vormen van het havensysteem, alsmede de reden die normaal gebruikt worden voor het
laden, lassen en voor anker gaan van schepen (artikelen 8 en 9).
In de gevallen waarin de kusten van twee Staten tegenover elkaar
gelege:i:l zijn of aan elkaar grenzen, en bij afwezigheid van een overeenkomst of een historische titel of andere bijzondere omstandigheden,
mag de territoriale zee niet uitgestrekt worden voorbij de middellijn
waarvan elk punt even ver verwijderd is van de dichtstbijgelegen
punten van de basislijn vanwaar de breedte van de territoriale zee van
elk der twee Staten gemeten wordt (artikel 12). Een derde afdeling
van hetzelfde hoofdstuk bevat de regels die het recht van onschuldige
doorvaart vastleggen. Zij worden onderverdeeld in drie soorten, nl.
de regels die van toepassing zijn op alle schepen, de regels die van
toepassing zijn op de koopvaardijschepen en tenslotte de regels van
toepassing op de staatsschepen, met uitzondering van oorlogsschepen.
De eerste regel van toepassing op alle schepen legt het principe vast
dat de schepen van alle Staten - al dan niet kuststaten - het recht
van onschuldige doorvaart genieten door de territoriale zee. Doorvaart betekent het varen door de territoriale zee, het in- en uitvaren
van de binnenwateren en eveneens het stoppen en voor anker gaan,
doch enkel als zulks een onderdeel vormt van de normale navigatie
of wanneer het een gevolg is van overmacht of van het verkeren in
nood.
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De doorvaart is onschuldig zolang ze geen · gevaar oplevert voor de
vrede, de goede orde of de veiligheid van de kuststaat (artikel 14).
De artikelen 18 tot 20 bevatten de regelen die van toepassing zijn op
koopvaardijschepen.
Behalve kosten voor bepaalde, ten behoeve van het koopvaardijschip
verrichte diensten, mag aan vreemde schepen niets in rekening gebracht worden alleen op grand van het feit dat zij door de territoriale
zee varen.
lngevolge artikel 19 kan de rechtsmacht van de kuststaten in strafrechtelijke aangelegenheden, aan board van een vreemd koopvaardijschip dat door de territoriale wateren vaart, slechts in drie gevallen
uitgeoefend worden : indien de gevolgen van het strafbare feit van
die aard is dat daardoor de openbare orde in het land of de orde
op de territoriale zee verstoord wordt; indien door de kapitein van
het schip of door de consul van het land waarvan het schip de vlag
voert, de hulp van de plaatselijke autoriteiten is ingeroepen; indien
de uitoefening van de rechtsmacht noodzakelijk is voor de onderdrukking van de verboden handel in verdovende middelen. Op
verzoek van de kapitein moeten de consulaire autoriteiten van de
vlaggestaat vooraf op de hoogte gesteld worden van de maatregelen
die zullen getroffen worden.
De kuststaat mag een vreemd koopvaardijschip niet dwingen te
stoppen of een andere koers te volgen ten einde zijn burgerrechtelijke
rechtsmacht uit te oefenen t.a.v. een persoon aan board en evenmin
mogen civielrechtelijke executoire of conservatoire maatregelen tegen
het schip getroffen worden, tenzij voor verplichtingen of aansprakelijkheden ontstaan tijdens de reis door de wateren van de kuststaat
(artikel 20).
Strafrechtelijke en hogergenoemde civielrechtelijke maatregelen mogen wei getroffen worden wanneer het schip, komende uit de binnenwateren, door de territoriale zee vaart (artikel 19, 2 en artikel 320,3).
Artikel 24 in het hoofdstuk II dat handelt over de aansluitende zone,
laat aan de kuststaat toe in een zone buiten de territoriale zee tot
maximum een afstand van 12 mijl van de basislijn, toezicht uit te
oefenen ; dit toezicht mag enkel tot doel hebben maatregelen te treffen
voor het niet-naleven van douane-, immigratie-, of gezondheidsvoorschriften.
Het verdrag treedt in werking op de dertigste dag volgend op de
datum van nederlegging van de tweeentwintigste akte van bekrachtiging of toetreding bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.
Het tweede verdrag, voor Belgie in werking getreden op 5 februari
1972 wordt genoemd: verdrag inzake de valle zee, zijnde de delen van
de zee die niet behoren tot de territoriale zee of de binnenwateren
van een Staat.
;,.:
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Geen enkel deel van de valle zee kan aan de souvereiniteit van een
Staat onderworpen worden.
De vrijheid van valle zee houdt in : de vrijheid van scheepvaart, de
vrijheid van visserij, de vrijheid onderzeese kabels en pijpleidingen
te leggen, de vrijheid over de valle zee te vliegen.
Ieclere Staat moet aan de Staat die geen zeekust heeft, vrije doortocht
en doorvoer verlenen.
Enkele artikelen handelen over het recl).t om de vlag van een Staat
te voeren, en de gevolgen die daaraan verbonden zijn (artikelen
5 tot Io). Ingeval van aanvaring of een ander voorval, verband houdend
met de navigatie van een schip in valle zee kan, aldus artikel I I,
tegen de kapitein of enig ander persoon in dienst van het schip, die
strafrechtelijk of tuchtrechtelijk verantwoordelijk kan worden gesteld,
slechts strafvervolging of tuchtrechtelijke vervolging worden ingesteld door de rechterlijke of bestuurlijke autoriteiten van de vlaggestaat of van de Staat waarvan de bedoelde persoon onderdaan is.
De artikelen I 5 tot 22 handelen over zeeroof.
De bevoegde autoriteiten van de kuststaat kunnen · bij middel van
oorlogsschepen, militaire luchtvaartuigen of schepen of luchtvaartuigen in dienst van de Staat, een achtervolgingsrecht uitoefenen wanneer zij goede redenen hebben om aan te nemen dat het schip de
wetten en voorschriften van die Staat overtreden heeft. De achtervolging moet aanvangen wanneer het schip zich in de binnenwateren,
de territoriale zee of de aansluitende zone bevindt en mag slechts
buiten de territoriale zee of de aansluitende zone voortgezet worden
wanneer de ·achtervolging niet onderbroken is.
Het achtervolgingsrecht houdt op zodra het schip een andere territoriale zee bereikt (artikel 23).
Enkele artikelen handelen over de voorkoming van verontreiniging
en het leggen van kabels en pijpleidingen.
Dit verdragtreedt in werking na de nederlegging van de tweeentwintigste akte.
Een derde verdrag betreft de visserij en de instandhouding van de
le\ft?nde rijkdommen van de valle zee. Voor Belgie is dit verdrag in
werking getreden op 5 februari I972.
Het voornaamste principe in het protocol van facultatieve ondertekening inzake de verplichte beslechting van geschillen, bepaalt
dat de geschillen ontstaan tengevolge van de uitlegging of de toepassing van een der zeerechtverdragen, vallen binnen de verplichte
rechtsmacht vail het Internationaal Gerechtshof. Het geschil wordt
door middel van een rekwest voorgelegd.
Wel kunnen de partijen overeenkomen een beroep te doen op een
scheidsrechtelijk tribunaal. Belgie ondertekende · het protocol op
6 januari I972 .

•I22

--------

--~~~

~--

-~

-----~~---~

Een laatste verdrag goedgekeurd bij dezelfde wet van 29 juli 1971
betreft maatregelen in volle zee ingeval van een ongeval dat verontreiniging door olie tot gevolg heeft of kan hebben.
180.

AGGLOMERATIE'S EN FEDERATIES VAN GEMEENTEN

De wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties
en de federaties van gemeenten, verscheen in het Staatsblad van 24
augustus 1971.
Een eerste hoofdstuk, getiteld algemeenheden, bevat inzonderheid
enkele begripsomschrijvingen. Er zijn vijf agglomeraties waarvan het
grondgebied na advies van alle betrokken gemeenten bij de wet
bepaald wordt, nl. de Antwerpse, de Brusselse, de Charleroise, de
Gentse en de Luikse agglomeratie. De gemeenten echter die van de
Brusselse agglomeratie deel uitmaken zijn opgesomd in artikel 6r
van dezelfde wet.
Elke gemeente die geen deel uitmaakt van een agglomeratie kan deel
uitmaken van een federatie. Een randfederatie is de federatie die het
dichtst bij de agglomeratie gelegen is.
Terwijl een gewone federatie door de Koning kan opgericht worden
moet de oprichting van een randfederatie en de vaststelling van haar
gebied geschieden door de wet. Hoe deze tot stand komen, wordt in
een procedure vastgelegd. De randfederaties rond Brussel worden
door deze wet zelf opgericht.
Van r januari 1975 af en voor I januari 1976 duidt de Koning de
federatie aan waartoe de gemeenten van het Rijk behoren die geen
deel uitmaken van een agglomeratie of een federatie of die, zelfs na
samenvoeging, geen voldoende entiteit vormen.
De vorming van een federatie heeft slechts uitwerking na bekrachtiging door de wet. Zowel de agglomeraties als de federaties bezitten
rechtspersoonlijkheid.
Artikel 4 van de wet bepaalt welke de bevoegdheden zijn van de
agglomeratie of de federatie. Er zijn drie reeksen van bevoegdheden;
een eerste reeks waarbij bevoegdheden van gemeenten aan de agglomeratie of de federatie worden overgedragen; een reeks van bevoegdheden die door de agglomeratie of de federatie kunnen geregeld
worden met de toestemming van of op verzoek van minstens de helft
van de gemeenten die tot de agglomeratie of de federatie behoren en
voor zover de gemeenten tweederden van de bevolking vertegenwoordigen en tenslotte de bevoegdheden van de Staat of van de
provincie die hun in het kader van de decentralisatie of de deconcentratie worden toegekend en de bevoegdheden die de agglomeratieraad of de federatieraad aanvaardt uit te oefenen op verzoek van een
of meer gemeenten van hun gebied.
Het hoofdstuk III handelt over de organen in elke agglomeratie en
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in elke federatie. Zij bestaan uit een raad en een uitvoeringscollege.
Het aantal leden van de raad mag niet minder dan I 5 en niet meer
dan 83 bedragen en wordt bepaald rekening houdend met het bevolkingscijfer. De raad wordt om de zes jaar hernieuwd en de verkiezingen hebben plaats op de tweede zondag van oktober.
Het college bestaat uit een voorzitter en leden door de raad uit zijn
midden aangewezen voor een duur van zes jaar.
Het aantalleden, daaronder begrepen de voorzitter, wordt naar verhouding van het aantal raadsleden door een koninklijk besluit vastgesteld.
Dit aantal mag echter niet minder dan drie, noch meer dan negen
bedragen. De overige artikelen van dit hoofdstuk handelen o.m. over
de verkiezingen voor de agglomeratie- of de federatieraad en de gelijktijdige verkiezingen voor de agglomeratie- en de federatieraden en
de gemeenteverkiezingen.
Het hoofdstuk IV bevat de artikelen die de administratie regelen en
omvatten 2 afdelingen, respectievelijk over het personeel en over de
financien en de goederen.
Het administratief toezicht op de agglomeraties wordt door de Koning
aileen uitgeoefend, dat van de federaties en van de gemeenten die tot
de federaties behoren, door de bestendige deputatie. Artikel 56
voorziet in de wijze waarop zulks geregeld-wordt.Voor elke agglomeratie en haar randfederaties wordt een overlegcomite opgericht. Dit orgaan kan adviezen, aanbevelingen en voorstellen van overeenkomst geven omtrent problemen met technisch
karakter die tot de bevoegdheid van de agglomeratie en de betrokken
federatie behoren en die meer dan een van deze instellingen betreffen.
Hoofdstuk VIII bevat bepalingen betreffende de Brusselse agglomeratie en haar randfederaties.
Zoals hoger gezegd worden de gemeenten die tot de Brusselse agglomeratie behoren in artikel 6 I opgesomd. Ieder kandidaat van deze
agglomeratieraad moet keuze van taalgroep doen ; zulks geschiedt
op grond van de taal waarin hun identiteitskaart gesteld is.
Het college bestaat uit een voorzitter, en zes leden van elke taalgroep;
zij worden aangewezen uit leden van de raad voor een periode van
zes Jaar.
Bovendien bestaat er in de Brusselse agglomeratie een Nederlandse
en een Franse commissie voor de cultuur die samen de verenigde
commissies vormen. Hun bevoegdheden strekken zich uit over voorschoolse, naschoolse en culturele aangelegenheden met inbegrip van
vrijetijdsbesteding en de sport en over aangelegenheden inzake onderwijs. Voor al deze aangelegenheden kunnen deze commissies verordeningen ·en besluiten uitvaardigen die ter goedkeuring aan de Koning
worden voorgelegd.
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De overige artikelen bevatten bepalingen die de werking regelen.
Oak de randfederaties rand de Brusselse agglomeratie worden in deze
wet zelf samengesteld; de gemeehten die tot elk van de vijf randfederaties behoren, worden in artikel 8s opgesomd.
De laatste drie hoofdstukken bevatten respectievelijk wijzigende
bepalingen, overgangs- en slotbepalingen.
181. Het Staatsblad van 8 oktober I971 publiceert het koninklijk
besluit van 4 oktober I97I tot vaststelling, in uitvoering van artikel 6
van de wet van 26 juli I 67 I, van het aantal leden van de raden
van de agglomeraties en de federaties van gemeenten.
182. In het Staatsblad van IS oktober I97I verscheen het koninklijk
besluit van 9 oktober I97I tot rangschikking van de agglomeraties
en de federaties van gemeenten.
Dit koninklijk besluit stelt het aantal leden vast van de Raad van
de Brusselse agglomeratie en de rand Brussel gelegen federaties.
183. Het koninklijk besluit van I3 oktober I97I (Staatsbl., IS oktober
I97I) stelt, in uitvoering van artikel 36 van de wet van 26 juli I97I,
het aantalleden vast van het college van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. Het aantal wordt bepaald volgens het aantal raadsleden; voor IS raadsleden zijn er 3 leden van het college, van I9 tot 23
zijn er S, van 27 tot 43 zijn er 7, van sI tot 83 zijn er 9 led en van
het college
184. In het Staatsblad van 22 oktober 197I verscheen het koninklijk
besluit van r8 oktober I97I tot vaststelling van de samenstelling van
het college van de randfederaties.
Het gaat om de federaties rand Brussel.
I8g. GEMEENTEN
Het Staatsblad van 6 augustus I97I publiceert de wet van -23 juli I97I
betreffende de samenvoeging van gemeenten en de wijziging van hun
grenzen.
De Koning kan, v66r I januari I983, bij in ministerraad overlegd
koninklijk besluit, aangrenzende gemeenten die tot hetzelfde taalgebied behoren, en op grand van overwegingen van geografi.sche,
economische, culturele of financiele aard samenvoegen, bij een gemeente, het geheel of een gedeelte van een of meer andere gemeenten
aanhechten of correcties aanbrengen in de grenzen tusse~ de gemeenten.
De voorstellen worden aan de belanghebbende gemeenteraden en
aan de bestendige deputatie overgemaakt. Wotdt er respectievelijk
binnen de 90 en Ioo dagen geen advies uitgebracht dan wordt dit als
ongunstig aangezien.
12S

Aan elke samengevoegde gemeente worden bepaalde financieie voordelen gegeven die omschreven zijn in de artikelen 5, 6 en 7·
Hoofdstuk III handelt over de gevolgen van de fusie op het personeel
van de samengevoegde gemeenten.
Tenslotte bepaalt artikel 9 dat elke nieuwe samengevoegde gemeente,
voor de duur van twee mandaten en ingaande na de installatie van
de gemeenteraad van de nieuwe gemeente, twee raadsleden en een
schepen meer telt dan het aantal dat haar krachtens de gemeentewet
·
toekomt.
186. In het Staatsblad van 17 juli 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van I7 juni 1971 tot vaststelling van de tabel der gemeente
:waarover de bevoegdheid van de provinciegouverneurs, wat betreft
de toepassing van de artikelen 84 en 87 van de gemeentewet, zich
uitstrekt.
Het gaat om de gemeen~en die meer dan ro.ooo inwoners tellen en
inzake vaststelling van personeelskader niet meer aan de goedkeuring
van de gouverneur onderworpen zijn. Deze ·laatste is onbevoegd om
besluiten te vernietigen waarbij de gemeentelijke overheid haar bevoegdheid te buiten gaat, de wet overtreedt of het algemeen belang
schaadt. In hetzelfde Staatsblad verschijnt een koninklijk besluit
eveneens van 17 juni 1971 tot vaststelling van de tabel der gemeenten
waarover de bevoegdheid der arrondissementscommissarissen zich
niet uitstrekt.
187. Het koninklijk besluit van 28 oktober 1971 tot wijziging van
het koninklijk besluit van r april 1960 betreffende het houden van de
bevolkingsregisters verscheen in het Staatsblad van 20 november
1971. In verband met het beslechten van de moeilijkheden en betwistingen voor het bepalen van de verblijfplaats, kan de minister
voortaan de zaak voor beslissing aanhangig maken bij de gouverneur,
wanneer de betrokken gemeenten in dezelfde provincie gelegen zijn
of bij de arrondissementscomissarissen, wanneer het gemeenten
betreft waarover dezes bevoegdheid zich uitstrekt.
I88. VERKIEZINGEN
Ten titel van inlichting zij vermeld dat het koninklijk besluit van
24 september 1971 (Staatsbl., 29 september 1971) de Wetgevende
Kamers en de provinciale raden ontbindt. De verkiezingen hebben
plaats gehad op 7 november 1971, de provincieraden hebben de
provinciale senatoren verkozen op 22 november en de nieuwe Kamers
werden voor 25 november 1971 bijeengeroepen.
189.. Bet koninklijk besluit van 28 september 1971 tot vaststelling,
I, 2° van het Kieswetboek,

in uitvoering van artikel 147nonies, §
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van de lijst der inrichtingen waarvan het essentieel openbaar belang
wordt erkend, is verschenen in het Staatsblad van 5 oktober 1971.
In dit koninklijk besluit worden de inrichtingen opgesomd waarvan
de personeelsleden per brief mogen stemmen.
190,

COMMISSIE VAN OPENBARE ONDERSTAND

In het Staatsblad van 10 september 1971 verscheen de wet van 9 juli
1971 houdende wijziging van de wet van 2 april 1965 tot wijziging
van de wet van 27 november 1891 op de openbare onderstand.
De wet heeft tot doel enkele onvolkomenheden van de wet van 2 april
1965 die na enkele jaren van toepassing aan het licht zijn gekomen,
recht te zetten.
Een eerste belangrijke wijziging wordt aangebracht aan het begrip
commissie van het onderstandsdomicilie: hieronder wordt thans verstaan de commissie van openbare onderstand van de gemeente waar
de betrokkene voor zijn hoofdverblijf is ingeschreven in het bevolkingsregister op het ogenblik waarop hij, aldan niet als behoeftige,
behandeld wordt, met of zonder hospitalisatie, in een verplegingsinstelling. Voor een wettig, gewettigd of erkend natuurlijk kind is de
commissie van het onderstandsdomicilie die van zijn moeder zelfs
na haar overlijden, tot wanneer het een ander onderstandsdomicilie
verworven heeft. Aan hetzelfde artikel wordt een derde definitie
toegevoegd, nl. van de verplegingsinstelling; hieronder wordt begrepen elke instelling of afdeling van een instelling waarin, met of
zonder hospitalisatie, een diagnose wordt gesteld of een pathologische
toestand wordt behandeld, met uitsluiting echter van de gesloten
afdelingen van de psychiatrische instellingen, de medisch-pedagogische instellingen, de instellingen voor doofstommen, blinden of
gebrekkigen die lijden aan een zware ongeneeslijke aandoening, de
kinderverblijven en de rustoorden voor bejaarden.
Voor bepaalde maatregelen die betrekking hebben op de opneming
en de overbrenging van een persoon of gedurende zijn verblijf, wordt
ondersteld bevoegd te zijn de commissie van openbare onderstand
van de gemeente waar de betrokkene op het ogenblik van zijn opneming, of een privaat persoon voor zijn hoofdverblijf, in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister was ingeschreven. De
steunverlenende commissie van het pasgeboren kind is de commissie
van openbare onderstand van de gemeente waar de moeder als hoofdverblijfplaats haar inschrijving heeft in het bevolkingsregister of in
het vreemdelingenregister op het ogenblik van de geboorte en bij
ontstentenis van deze inschrijving de commissie van de plaats van
de geboorte.
De overige artikelen bevatten bepalingen in verband met het ten laste
nemen van de kosten door de commissie van het onderstandsdomicilie
of door de Staat, de terugvordering of de verjaring, enz.
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191.

MILITIE

In het Staatsblad van I I januari I972 verschijnt het koninklijk besluit
van 5 november I97I tot wijziging van de reglementering betreffende
de keuringscategorieen inzake lichamelijke geschiktheid voor de
militaire dienst, van de dienstnemingen en wederdienstnemingen.
Dit koninklijk besluit bevat de tabel der ziekten en lichaamsgebreken
die aanleiding geven tot ongeschiktheid van de miliciens voor de
militaire dienst.
192. In het Staatsblad van I2 februari I972 verscheen het koninklijk
besluit van 4 februari I972 betreffende de militaire tuchtrechtspleging.
193.

BuRGERLIJKE BESCHERMING

Het koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de
opdrachten van de civiele bescherming en coordinatie van de operaties
bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen,
verscheenin het Staatsblad van 24 juli I971.
Artikel I somt op wat moet verstaan worden onder rampspoedige
gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen die behoren tot de opdrachten van de civiele bescherming. De gouverneur is belast met de
coordinatie van de operaties wanneer ze binnen het grondgebied van
de provincie plaats hebben. De minister van Binnenlandse Zaken is
met deze coordinatie belast wanneer de operaties ook buiten het grondgebied van de· provincie moeten verricht worden.
194•

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING

In het Staatsblad van 3 augustus I97I verscheen de wet van 20 juli
I97I op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.
Deze nieuwe wet komt in de plaats van meerdere bepalingen terzake
die vervat zijn in decreten, koninklijkebesluiten en in de wet van 21
maart I932.
Het hoofdstuk I handelt over de begraafplaatsen. In de voorwaarden
bepaald door de artikelen 2, 3 en 4 legt artikel I het beginsel vast dat
iedere gemeente over ten minste een begraafplaats moet beschikken.
De crematoria mogen zich aileen bevinden binnen de omheining van
de gemeentelijke begraafplaatsen of op een grond die daarmee in
verbinding staat. Weliswaar kunnen gemeenten zich verenigen om
over een gemeenschappelijke begraafplaats te beschikken.
De gemeenteraad of, na overdracht van deze bevoegdheid, het college
van burgemeester en schepenen kunnen op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen. Dezelfde concessie mag aileen dienen
als graf voor de aanvrager, zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanver128

wanten. De concessies kunnen slechts voor maximum so jaar verleend
worden; deze duur kan echter wel hernieuwd worden.
Artikel 9 regelt de toestand van de thans verleende concessies.
Het onderhoud van de graven op de geconcedeerde grand rust op de
belanghebbenden. lngeval van verwaarlozing kan de gemeenteraad
aan het recht op een concessie een einde maken, mits bepaalde verplichtingen na te leven.
Onder de titel Lijkbezorging handelt het hoofdstuk II over de kisting
en het vervoer van lijken, de begraving, de lijkverbranding, en de
graftekens.
De gemeenteraad kan het gebruik van doodkisten, foedralen, doodsgewaden en produkten die de natuurlijke en normale ontbinding beletten, verbieden. Hij bepaalt eveneens op welke wijze het vervoer
van lijken geschiedt.
De begraving mag enkel geschieden op gemeentelijke of intergemeentelijke begraafplaatsen; de particuliere begraafplaatsen die
bestaan mogen verder gebruikt worden. Nadere omschrijving van
deze verplichting wordt gegeven in de daarop volgende artikelen.
Voor de lijkverbranding is een verlof vereist. Heeft het overlijden
plaats gehad in Belgie, dan wordt het verlof verleend door de ambtenaar van de burgerlijke stand die het overlijden heeft vastgesteld en
door de procureur des Konings van het arrondissement waar het
crematorium zich bevindt indien het overlijden in het buitenland heeft
plaats gehad.
De procedure die gevolgd wordt is voorgeschreven door de artikelen
21, 22 en 23 terwijl artikel 24 bepaalt wat met de as gebeurt.
De gemeenteraad regelt de uitoefening van het recht waarover eenieder beschikt om een grafteken te doen plaatsen op het graf van zijn
verwante of vriend.
Het hoofdstuk III bevat enkele strafbepalingen.
195•

STATUUT VAN HET RIJKSPERSONEEL

Het koninklijk besluit van 19 januari 1971 tot WIJZigmg van het
koninklijk besluit van 1 juni 1964 tot vaststelling van de administratieve
toestand van sommige ambtenaren van de rijksbesturen die in vredestijd militaire prestaties verrichten, verscheen in het Staatsblad van
1 juli 1971.
Dit koninklijk besluit regelt het verlof van de rijksambtenaren, van
de tijdelijke rijksambtenaren en de tijdelijke arbeiders, van de stagiairs en de kandidaat-rijksambtenaren wanneer zij in vredestijd
ofwel militaire prestaties verrichten ofwel ingevolge het statuut van
de gewetensbezwaarden, bij de civiele bescherming diensten volbrengen.
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196. Het Staatsblad van 30 september I97I publiceert het koninklijk
besluit van 23 september I97I tot wijziging van het koninklijk besluit
van 7 augustus I939 betreffende de beoordeling en de loopbaan van
het rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 maart
I964. Een beoordeling of een nieuwe beoordeling wordt toegekend
aan de ambtenaren die kandidaat zijn voor een verandering van graad
of voor een bevordering.
197• ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN
In het Staatsblad van 25 september I97I verschijnt de wet van
I3 augustus 1971 tot wijziging van de wet van 3 juli I967 betreffende
de schadevergoeding voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector.
Voor gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten en voor
personeelsleden van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
wordt het ongeval waardoor een personeelslid buiten zijn dienst is
getroffen maar dat door een derde veroorzaakt is wegens een vroegere
handeling welke het personeelslid in de uitoefening van zijn dienst
had, verricht met arbeidsongeval gelijkgesteld.
198. In het Staatsblad van 4 september I971, verschijnt het koninklijk
besluit van 25 augustus I97I waarbij de tekst van sommige wets- en
verordeningsbepalingen in overeenstemming wordt gebracht met de
bepalingen van de arbeidsongevallenwet van IO april 1971.
Deze wijzigingen worden aangebracht aan de artikelen 2, 4 en IO
van de wet van 3 juli I967 betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk
en voor beroepsziekten in de overheidssector, de artikelen 2I en 32
van het koninklijk besluit van 24 januari I969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de Rijksbesturen
en der andere Rijksdiensten en van sommige leden van het personeel
der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg van en naar het werk; aan artikel I I van
het koninklijk besluit van I2 juni 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van
en naar het werk; ten slotte aan artikel 27 van het koninklijk besluit
van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, verenigingen van
gemeenten, commissies van openbare onderstand, intercommunale
diensten en inrichtingen van openbare onderstand en openbare kassen
van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk.
199· In het Staatsblad van
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december 1971 verschijnt het koninklijk

besluit van 5 november I971 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van de raadsheren in sociale zaken, van de rechters in sociale
zaken, van de rechters in handelszaken en van hun plaatsvervangers,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van
het werk.
Artikel 13 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 dat op de
arbeidsongevallen voor leden van de rijksbesturen en rijksdiensten
betrekking heeft, bepaalt wat moet verstaan worden onder jaarlijkse
bezoldiging.
De in de titel van het koninklijk besluit opgesomde magistraten worden in dit verband geacht het gemiddelde van de wedden bepaald
bij het gerechtelijk wetboek respectievelijk voor de raadsheren in het
arbeidshof en in de arbeidsrechtbank en de rechters in de rechtbank
van koophandel te genieten.
Dezelfde regelen worden getroffen voor de periode van tijdelijke
ongeschiktheid.
200. In het Staatsblad van I8 november 197I verscheen het koninklijk besluit van 8 november I 97 I waarbij sommige wets- en verordeningsbepalingen in overeenstemming worden gebracht met de bepalingen van de wet van 2 augustus I97I houdende inrichting van een
stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de Openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening client gehouden
bij de berekening van sommige bijdragen van sociale zekerheid der
arbeiders alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan
de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumtieprijzen worden
gekoppeld (zie nr. 78).
Deze aanpassing slaat op de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; op
het koninklijk besluit van 24 januari I969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der
andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel van
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg van en naar het werk; op het koninklijk besluit
van I3 juli I970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van
sommige personeelsleden in provincies, gemeenten, verenigingen van
gemeenten, commissies van openbare onderstand, intercommunale
diensten en inrichtingen van openbare onderstand en openbare kassen
van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen naar en van
het werk.

In het Staatsblad van 11 maart 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 19 januari 1972 tot wijziging, wat de Rijksinrichtingen
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voor geesteszieken betreft, van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige
leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
Aan de lijst van de instellingen waarop de in dat koninklijk besluit
bepaalde regeling van toepassing is, worden toegevoegd, de Rijksinstellingen voor geesteszieken.
202.

KINDERBIJSLAGEN

In het Staatsblad van 23 oktober 1971 verscheen het koninklijk besluit
van 15 oktober 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 mei
1971 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de
gemeenten, de openbare instellingen die ervan afhangen en de verenigingen van gemeenten aan het Bijzonder Kinderbijslagfonds waarbij
zij aangesloten zijn voor de door hen tewerkgestelde werknemers die
niet sociaal verzekeringspliehtig zijn.
203. In het Staatsblad van 15 maart 1972 is versehenen, het kon'inklijk besluit van 7 maart 1972 tot vaststelling van het bedrag der bijdragen te betalen door de gemeenten, de openbare instellingen die
ervan afhan:gen en de-verenigingen van gemeenten aan het Bijzonder
Kinderbijslagfonds waarbij zij aangesloten zijn voor de door hen
tewerkgestelde werknemers die niet sociaal verzekeringspliehtig zijn.
Het bedrag van de bijdragen te betalen door de boven genoemde
instanties aan het Bijzonder Kinderbijslagfonds is vastgesteld op
47,60 F waarvan 3,02 F bestemd is voor de uitbetaling van de
gezinsvakantiebijslag. Wanneer in de loop van een maand het totaal
van de werkelijke arbeidsdagen voor een werknemer ten minste drieentwintig bedraagt wordt de dagelijkse bijdrage vervangen door een
forfaitaire maandelijkse bijdrage van' I. 190 F waarvan 75,50 F
bestemd is voor de uitbetaling van de gezinsvakantiebijslag.

204·

PENSIOENEN

Het Staatsblad van 14 oktober 1971 publiceert de wet van 14 juni
1971 tot wijziging van de wet van 5 januari 1971 betreffende de
pensioenen van het beroepspersoneel der kaders in Afrika.
Deze wet verhoogt het bedrag der overlevingsrenten met 10 pet.
als het pensioen 40.500 F of minder is, met 4-050 F, als het ligt
tussen de 40.500 Fen 67.500 F, met 6 pet. in de overige gevallen.
In het Staatsblad van 13 juli 1971 versehijnt de wet van 17 juni
1971 tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, van de wet van 27 juli 1962 tot vast-
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stelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioenen ten laste van de Openbare Schatkist en van andere wetten
betreffende deze pensioenen.
De andere wetten die hier bedoeld worden, zijn de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof, de wet van 30 juli
1879 betreffende het rijkshogeronderwijs, de wet van 23 december
1946 houdende instelling van een Raad van State, het artikel 392
Ger.W.; en tenslottede samengeordende wettenop de militaire pensiOenen.
Het gaat hier om de wijziging enerzijds van enkele principes inzake
pensioenen van de rijksambtenaren, van de leden van de geestelijkheid, het Rekenhof, de professoren, de magistraten en sommige categorieen van militairen, en anderzijds van het bedrag van het pensioen.
Waar eertijds inzake pensioengerechtigdheid enkel sprake was van
rijksambtenaren, wordt hier thans aan toegevoegd dat het de rijksambtenaren betreft die van de administratie deel uitmaken op grand
van een vaste of een door of krachtens de wet daarmee gelijkgestelde
benoeming.
Als algemene regel van toepassing op hager vernoemde categorieen van
personen, geldt dat een recht op pensioen ontstaat wanneer zij wegens
gebrekkigheid niet meer in staat zijn hun functie uit te oefenen en
zonder dat een leeftijdsminimum of aantal dienstjaren vereist wordt.
Dit principe is van toepassing ingeval de uitgeoefende functie een
hoofdbetrekking is. Voor een bijbetrekking wordt wei een minimum
aantal dienstjaren vereist; voor de rijksambtenaren is het minimum
vastgesteld op tien jaar ingeval van ongeschiktheid, en vijf jaar als
de ongeschiktheid het gevolg is van een aan de uitoefening van het
ambt te wijten gebrekkigheid of het gevolg is van een arbeidsongeval
of een beroepsziekte. Eveneens worden tien jaren vereist voor sommige officieren. Vijf jaren worden vereist voor een bijbetrekking als
lid van het Rekenhof, als professor of als magistraat.
Voor wat de regeling van het pensioen betreft, worden volgende
wijzigingen aangebracht; wanneer de rijksambtenaar in rust wordt
gesteld ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte wordt het
pensioen geregeld naar rata van I/4 van de laatste wedde, vermeerderd
met r/6o voor elk jaar dienst hoven de vijf; voor de professoren en
andere personen die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt en geen
recht hebben op het emeritaat wordt het pensioen bepaald voot elk
dienstjaar op r /3o van het gemiddeld bedrag van hun wedde en bijwedde gedurende de laatste vijf jaar, en hoven de vijf jaren academiedienst wordt elk jaar berekend op voet van r/33 van die wedde. Voor
de magistraat geldt het eerste beginsel eveneens terwijl voor elk jaar
dienst hoven het vijfde r/35 van de wedde meer gerekend wordt.
Artikel 4 van de nieuwe wet regelt de toestand van de geestelijkheid
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van de Rooms-katholieke godsdienst die een jaarwedde genieten ten
laste van 's Rijks schatkist. De geestelijken hebben recht op pensioen
wanneer zij 65 jaar zijn en dertig dienstjaren tellen. Telt het lid van
de geestelijkheid geen dertig jaar dienst, dan geniet het I/20 van het
valle pensioen van elk jaar boven IO tot en met 20 jaar en I/30 voor
elk jaar hoven de 20. De geestelijken die verplicht zijn hun ambt
neer te leggen, genieten een pensioen ongeacht de leeftijd en het
aantal dienstjaren. Vindt de gebrekkigheid zijn ·oorzaak in de waarneming van een ambtsbetrekking dan geniet hij de helft van het valle
pensioen indien hij vijf jaren kerkelijke dienst telt.
De artikelen 14 tot en met t9 wijzigen de wet van 27 juli I962 tot
vaststelling van het minimumbedrag van zekere rust- en overlevingspensioenen ten laste van de openbare schatkist.
De persoon die voor de leeftijd van 65 jaar of 6o jaar, naargelang het
een mannelijk of vrouwelijk personeelslid is, zijn activiteit staakt,
mag geen pensioen trekken dat lager is dan 4.8oo F per jaar. Dit bedrag wordt verhoogd telkens er een algemene herziening der bezoldigingen van het rijkspersoneel plaats heeft en bovendien is het gekoppeld aan de schommelingen van de index der consumptieprijzen.
Nochtans mag dit pensioen niet gecumuleerd worden met andere
penswenen.
Deze wet heeft met ingang van I januari I97I uitwerking.
206. In het Staatsblad van 23 juli I97I verschijnt de wet van 30 juni
I 97 I tot toekenning van een toelage aan de gepensioneerden van de
overheidssector.
Een toelage. ten laste van het lichaam of orgaan dat de last van het
overeenstemmende pensioen draagt en die gelijk is aan 30 pet. van
het jaarlijks bedrag- tegen index llo - dat tot grondslag client voor
de berekening van het maandbedrag van het pensioen voor juli
I971, wordt op deze datum toegekend aan sommige categorieen van
rechthebbenden van een rust- en overlevingspensioen.
207. De wet van 5 juli I97I (Staatsbl., 7 augustus I97I) kent een rente
toe aan de zeevissers die tijdens de oorlog I9I4-I9I8 de zeevisserij
hebben beoefend vanuit Britse, Franse of Belgische havens en vanuit
Britse havens tijdens de oorlog 1940-I945.
De rente is o.m. betaalbaar vanaf de leeftijd van 6o jaar.
208. In het Staatsblad van 25 augustus I97I verscheen de wet van
20 juli 197I betreffende het rust- en overlevingspensioen van de
burgerlijke ambtenaren van de Dienst Militaire Veiligheid.
De genoemde categorie wordt toegevoegd aan de tabel van de ambtenaren en bedienden.
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In het Staatsblad van I I december I97I verschijnt de wet van
20 juli I97I tot wijziging van .artikel 29 van de wet betrefferide het
personeel in Afrika, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 2I mei
I964.

209.

Onder bepaalde voorwaarden waarborgt de Staat voor sommige leden
van het beroepspersoneel van de kaders in Afrika de wedden, gezinsbijslagen, eindeloopbaanvergoedingen en vergoedingen wegens overlijden.
Het Staatsblad van 7 oktober I97I publiceert het koninklijk
besluit van 24 maart I97I genomen ter uitvoering van artikel 3 van
de wet van I I juli I969 betreffende het pensioen van sommige leden
van het personeel van het onderwijs van de Staat en van het gesubsidieerd onderwijs.
Dit koninklijk besluit stelt sommige leden van het personeel die niet
in vast verband benoemd zijn, gelijk met vast benoemde en bepaalt
de voorwaarden die zij moeten vervullen.
210.

211. Het koninklijk besluit vim 24 juni I97I betreffende de werkloosheidsuitkeringen toegekend aan de in een beschermde werkplaats
tewerkgestelde minder-valide werknemers, verscheen in het Staatsblad
van I juli I97I.
Dit koninklijk besluit bepaalt welke minder-valide werknemers van
de werkloosheidsuitkeringen kunnen genieten, hoelang de periode
van tewerkstelling zijn moet gedurende welke periode de mindervalide werknemer de hoedanigheid van gerechtigde behoudt en welke
de berekeningswijze van deze periode is alsmede de verhouding tot
het gemiddeld dagloon die het bedrag van de werkloosheidsuitkering
vaststelt, naargelang de minder-valide werknemer al dan niet gezinshoofd is.
Een ministerieel besluit van 25 juni I97I (Staatsbl., I juli I97I) inzake werkloosheid van de in een beschermde werkplaats tewerkgestelde minder-valide werknemer, en genomen ter uitvoering van
het koninklijk besluit van 24 juni I97I, bepaalt wie als gezinshoofden
moeten aangezien worden en wat client verstaan te worden onder
gemiddeld dagelijks loon.
212. Het koninklijk besluit van 28 juni I97I tot wijziging van het
koninklijk besluit van I7 november I969 houdende algemeen reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen, verscheen in het Staatsblad van IO juli I97I.
Het artikel 20 van genoemd koninklijk besluit stelt de inkomsten vast
van de minder-valide die geen arbeider is. Hieraan wordt een tekst
toegevoegd waarin is bepaald dat worden gelijkgesteld : de aanvrager
die een huishouden vormt met de gehuwde, niet feitelijk noch van
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tafel en bed gescheiden echtgenoot, de persoon met wie de aanvrager
een huishouden vormt, met de echtgenoot van de aanvrager; de persoon met wie de vader of de moeder een huishouden vormt met een
der ouders van de aanvrager.
Bovendien wijzigt dit koninklijk besluit artikel 43 en bepaalt dat het
bedrag van de bijzondere tegemoetkoming waarop de minder-valide
recht zou hebben, verminderd wordt met het bedrag van de sociale
uitkeringen die hem op grand van zijn eigen beroepsbedrijvigheid
worden toegekend bij toepassing van een Belgische of een buitenlandse wetgeving betreffende de ziekte en invaliditeit, de werkloosheid,
de arbeidsongevallen, de beroepsziekten of de rust- en overlevingspenswenen.
213. In het Staatsblad van 26 november 1971 verschijnt het koninklijk besluit van 3 november 1971 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 26 december 1938 betreffende de pensioenregeling van
het gemeentepersoneel.
Het gaat enkel om de wijze van betaling.
214. In het Staatsblad van 17 december 1971 verscheen het koninklijk besluit van 5 november 1971 tot uitvoering van de artikelen 8,
13, § 2 en 14 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een
zeker verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en
die van deprive-sector.
In een eerste hoofdstuk wordt het principe vastgelegd dat het burgerlijke moederlandse overheidspersoneel voor de toepassing van de
pensioenwetgeving voor de prive-sector geacht wordt als bediende
tewerkgesteld te zijn geweest.
De leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel worden als arbeider beschouwd op voorwaarde dat het maximum van, hun weddeschaal een bepaald bedrag niet te hoven gaat.
De burgerlijke en militaire oud-personeelsleden van het voormalig
bestuur in Afrika worden geacht als bediende tewerkgesteld te zijn
geweest.
Heeft een personeelslid in de overheidssector verscheidene functies
uitgeoefend, dan wordt met allen rekening gehouden.
Een tweede hoofdstuk handelt inzonderheid over de wijze van berekening, de bestemming en de aanrekening van de over te maken
sommen.
In het Staatsblad van 4 januari 1972 is het advies van de Raad van
State over dit koninklijk besluit verschenen.
215. In het Staatsblad van 10 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 5 november 1971 tot uitvoering van de artikelen 22, 23,

26 en 27 van de wet van 5 augustus 1968 tot vaststelling van een zeker
verband tussen de pensioenstelsels van de openbare sector en die van
de prive-sector.
Aan dit koninklijk besluit gaat een verslag aan de Koning vooraf.
In sommige omstandigheden die in de wet van 5 augustus 1968
bepaald zijn kan van de toepassing van deze wet slechts genoten worden mits een aanvraag wordt ingediend.
Dit koninklijk besluit handelt over de uitwerking van die aanvraag.
216. In het Staatsblad van 29 december I97I verscheen het ministerieel besluit van 23 november I97I tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1967 houdende vaststelling van de
criteria van toekenning der tegemoetkomingen inzake sociale hulp
op het gebied van de sociale reclassering van de minder-valide.
Ten behoeve van het Rode Kruis van Belgie kan een tegemoetkoming
verleend worden ten bedrage van I9o.ooo F per jaar voor de onderzoekingen en de verspreiding van nuttige voorwerpen, bestemd om
het dagelijks Ieven van de minder-validen meer onafhankelijk te
maken.

217. Het koninklijk besluit van 6 december I97I (Staatsbl., IS december I 97 I) verklaart de pensioenregeling, ingesteld bij de wet
van 28 april I958, toepasselijk op het personeel van het secretariaat
van de Bedrijfsraden voor scheikunde en voor de voeding.
218. Het koninklijk besluit van 28 december I97I tot wijziging van
het koninklijk besluit van 17 november 1969 houdende algemeen
reglement betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de
minder-validen, verscheen in het Staatsblad van 12 januari I972.
De inkomsten van de minder-valide werknemer en niet-werknemer
hoven dewelke de gewone toelage niet wordt uitbetaald, worden voor
sommigen verhoogd. Het betreft de verhoging van de inkomsten
waarmede rekening wordt gehouden voor het al dan niet toekennen
van de gewone tegemoetkoming. Bovendien wordt het bedrag van de
tegemoetkoming verhoogd. De bedragen die betrekking hebben op
de inkomsten en de tegemoetkomingen worden gekoppeld aan de
spilindex I 14,20.

219. Het koninklijk besluit van 28 februari I972 (Staatsbl., 4 maart
I972) wijzigt het bedrag van de bijzondere tegemoekoming bepaald bij
artikel I I van de wet van 27 juni I969 betreffende het toekennen van
tegemoetkomingen aan de minder-validen, verhoogd bij koninklijk
besluit van 22 maart 1971 (Overzicht van wetgeving, nr. 92, T.P.R.,
1971, 460). De bijzondere tegemoetkoming wordt vastgesteld op
22.062 F per jaar.
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In het Staatsblad van 4 maart 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 28 februari 1972 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 17 november 1969 houdende algemeen reglement betreffende het
toekennen van tegemoetkomingen aan de minder-validen.
Het betreft de verhoging van de gewone tegemoetkomingen.
220.

221. EcoNOMIE
De wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken verscheen
in het Staatsblad van 30 juli 1971.
Een eetste afdeling van het eerste hoofdstuk, onder de titel, handelsvoorlichting, en dat handelt over de prijsaanduiding, vestigt het
principe dat iedere handelaar of ambachtsman en iedere persoon die
in het raam van zijn beroepswerkzaamheden, de verbruiker produkten
te koop aanbiedt - met uitzondering van de openbare verkopingen de prijs ervan ondubbelzinnig en schriftelijk moet aanduiden.
Voor de uitgestalde produkten moet de prijs bovendien goed zichtbaar zijn aangeduid. Voor de aanbieding van diensten moet het tarief
schriftelijk, goed zichtbaar en ondubbelzinnig aangeduid worden.
De wet omschrijft de produkten als lichamelijke roerende goederen,
en als dienst worden aangezien alle beroepsprestaties die het voorwerp
uitmaken van een daad van koophandel of een door de wet als ambachtsbedrijvigheid beschouwde bedrijvigheid. Zo in de aangeduide
prijs de door de verbruiker te betalen taks of dienst niet is begrepen,
moeten deze ook vermeld worden, hetzij als bedrag hetzij als percentage. Voor sommige produkten of diensten kan de Koning o.m.
bijzondere regelen treffen, of van de verplichting ontslaan.
Artikel 4 schrijft voor welke regelen moeten gevolgd worden ingeval
van prijsvergelijking of prijsverlaging.
De in Belgie geconditioneerde produkten mogen slechts in het buitenland verkocht worden indien de hoeveelheden in wettelijke eenheden
op de verpakkingen of op de recipienten zijn aangebracht. Voor de
geconditioneerde produkten zonder verpakking of ingredienten moet
de hoeveelheid in wettelijke eenheden op de factuur, het verzendingsbericht of enig ander document zijn aangebracht. Dezelfde verplichting geldt voor de invoerders en alle in het koninkrijk gevestigde personen die in Belgie anders dan in het klein produkten leveren, en voor
ieder die soortgelijke geconditioneerde produkten in het klein verkoopt. De hoeveelheid vervat in de verpakkingen of de recipienten
moet eveneens vermeld staan in de catalogussen en de andere documenten die onder het publiek verspreid worden.
De Koning heeft de mogelijkheid bepaalde maatregelen te nemen die
betrekking hebben op de benaming en de samenstelling van de produkten. De afdeling 4 van hetzelfde hoofdstuk bevat voorschriften
in verband met de benaming van oorsprong. Hieronder wordt ver-

staan, de geografische benaming van een land, een streek of een plaats
dienende om een produkt aan te wijzen dat er afkomstig van is en
waarvan de kwaliteit en de eigenschappen uitsluitend of wezenlijk
het gevolg zijn van het geografisch milieu dat natuurlijke en menselijke factoren bevat.
Artikel 20 somt op wat inzake handelspubliciteit verboden is en waarvoor aileen de auteur van de aangeklaagde handelspubliciteit betrokken kan worden. Hieronder valt elke informatie die wordt verspreid met de rechtstreekse of onrechtstreekse bedoeling de verkoop
van een produkt of een dienst bij het publiek te bevorderen, ongeacht
de plaats of het gebruikte communicatiemedium.
Hoofdstuk II handelt over sommige handelspraktijken. Onder verkoop met verlies wordt verstaan: iedere verkoop aan een prijs die niet
ten minste gelijk is aan de prijs aan dewelke het produkt werd gefactureerd bij de bevoorrading of aan dewelke het zou gefactureerd
worden ingeval van herbevoorrading. Dit verbod geldt niet in sommige gevallen, o.m. bij uitverkoop, bij opruiming of solden e.a.
De redenen die voor uitverkopen in aanmerking komen zijn op beperkende wijze opgegeven. Verder wordt bepaald welke voorwaarden
.
moeten nageleefd worden.
Onder opruiming of solden wordt verstaan, elke tekoopaanbieding
of verkoop in het klein van ouderwetse en tot een geschonden reeks
behorende of verlegen produkten waartoe wordt overgegaan met het
oog op de seizoenvernieuwing van het assortiment van een kleinhandelaar, die geschiedt voor versnelde afzet en tegen een verminderde prijs en die wordt aangekondigd onder de benaming opruiming,
solden, soldes, of Schlusverkauf of onder iedere andere benaming.
Artikel35 stelt als beginsel voorop dat het verboden is enig gezamenlijk aanbod aan de verbruiker te doen van produkten, diensten of
titels waarmee produkten, diensten of andere voordelen kunnen
verkregen worden. Er is gezamenlijk aanbod wanneer de al dan niet
kosteloze verkrijging van produkten of diensten of titels waarmee
produkten, diensten of titels kunnen verkregen worden, geboden is
aan de verkrijging van andere zelfs gelijke produkten of diensten.
De wet voorziet echter in twee reeksen van uitzonderingen nl. gevallen die betrekking hebben op het gezamenlijk aanbieden tegen een
globale prijs en hetgeen samen kosteloos met een hoofdprodukt of
-dienst mag aangeboden worden.
De overige artikelen van deze afdeling bevatten de voorwaarden die
hierop betrekking hebben.
Hierna volgen bepalingen in verband met openbare verkopen, afgedwongen aankopen, kettingverkoop en reizende verkoop. Het
hoofdstuk III bevat een artikel waarbij verboden wordt gesteld
elke met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad waarbij een
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handelaar of een ambachtsman de beroepsbelangen van een of meerdere andere handelaars of ambachtslui schaadt of tracht te schaden.
Hoofdstuk IV bepaalt de bepalingen en de te volgen procedure ingeval
van vordering tot staking. Hierbij worden de artikelen van deze wet
opgesomd waarbij de voorzitter van de rechtbank van koophandel het
bestaan van staking vaststelt en deze beveelt zelfs voor strafrechtelijk
beteugelde tekortkomingen.
De wet bevat voor de telkens vermelde inbreuken twee verschillende
geldboeten : een geldboete van 26 tot 5000 F (artikel 6o en 62) en
een geldboete van 1000 tot 5000 F (artikel 61).
Onverminderd de verrichtingen opgedragen aan de officieren van de
gerechtelijke politie zijn de daartoe door de minister aangestelde
rijksambtenaren bevoegd om de bij de wet verboden daden op te
sporen en vast te stellen. Artikel 70, § 2 vermeldt wat zij bij het vervullen van hun opdracht mogen doen.
De hoofdstukken VII en VIII bevatten wijzigings-, opheffings-,
overgangs- en slotbepalingen.
De wet is in werking getreden dertig dagen na zijn bekendmaking;
de bepalingen die betrekking hebben op het gezamenlijk aanbod van
produkten of diensten treden slechts een jaar na de bekenmaking in
werking.
222. In het Staatsblad van 16 december 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 28 september 1971 betreffende prijs- en hoeveelheidsaanduiding.
Dit besluit is genomen in uitvoering van de wet van 14 juli 1971
betreffende de handelspraktijken.
Een eerste afdeling is gewijd aan de prijsaanduiding.
Voor de produkten, verk{)cht volgens gewicht of maat, mag de basiseenheid, dienstig voor de vaststelling van de prijs, vermeld worden.
Het tarief van de diensten moet op een zeer duidelijke, van buiten
zichtbare plaats en bij de toegang tot de inrichting aangebracht
worden.
Leurhandelaars moeten de prijslijst ter beschikking van de verbruiker stellen.
Artikel 5 schrijft voor welke gegevens de bestelbon moet bevatten.
De afdeling die handelt over de aanduiding van de hoeveelheid bevat
een enkele bepaling : het is verboden in Belgie bier te verkopen in
gesloten recipienten waarvan de inhoud, tot aan de boord gevuld,
minder dan 25 centiliter bedraagt.
De recipienten die door vorige bepalingen niet verboden zijn, moeten
minstens 23 centiliter bier bevatten.
Door dit koninklijk besluit wordt het ministerieel besluit van 30 april

1948 tot verzekering van de eerlijkheid in de handelsverrichtingen
opgeheven.

In het Staatsblad van 31 augustus 1971 verscheen de wet van
30 juli 1971 betreffende economische reglementering en de prijzen,
wet houdende wijzigingen van de besluitwet van 22 januari 1945
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betreffende de beteugeling van elke inbreuk op de reglementering
inzake bevoorrading van het land.
De bevoegde minister kan voor een termijn van maximum zes maanden voor bepaalde produkten een gei'ndividualiseerde maximumprijs
vaststellen, bij het indienen van een prijsverhogingsaangifte.
Een principe wordt toegevoegd nl. dat de minister kan vragen alle
boeken, registers en andere boekingsstukken die moeten bijgehouden
worden ingevolge de wet, in mededeling te geven. Bovendien kan de
Koning de normen vastleggen waaraan de boekhouding van de ondernemingen - met uitsluiting van de kleine en middelgrote - moet
beantwoorden.
Worden de voorschriften niet nageleefd, dan kan de minister van
Economische Zaken een tijdelijke sluiting van maximum vijf dagen
bevelen. Zodra de notificatie van deze beslissing betekend is, kan de
overtreder gedurende een periode van vijf dagen hiertegen beroep
instellen bij de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg, bevoegd in strafzaken. Binnen de acht dagen doet de raadkamer in
laatste instantie uitspraak. Een geldsom kan bepaald worden waarvan
de vrijwillige betaling door de overtreder, de publieke vordering doet
vervallen.
In het Staatsblad van 28 december 1971 verscheen het ministerieel besluit van 22 december 1971 houdende verplichting tot aangifte der prijsverhogingen.
Dit ministerieel besluit vaardigt als principe uit dat de producenten,
de invoerders en de verdelers die gemeenschappelijke tarieven in
overleg of voor meerdere ondernemingen vaststellen, ertoe gehouden
zijn bij de prijzendienst van het ministerie van Economische Zaken,
gebeurlijk bij tussenkomst van hun bedrijfsgroeperingen, en uiterlijk
twee maanden v66r de toepassing, iedere prijsverhoging moeten aan geven die zij voornemens zijn toe te passen op de Belgische markt, op
alle produkten, grondstoffen, eet- of koopwaren en op alle prestaties.
Als producent wordt eveneens aangezien, iedereen die zonder zelf
voor de fabricatie of de uitvoering ervan in te staan, produkten,
grondstoffen, eet- of koopwaren of prestaties aanbiedt, te koop stelt
of verkoopt en deze van een handelsvorm, een benaming of een merk
voorziet. Het verkoopbureau valt eveneens onder toepassing van dit
ministerieel besluit. De overige artikelen schr!jven voor hoe de aan-

224.

gifte moet geschieden en welke verplichtingen moeten nageleefd
worden.
225. In het Staatsblad van 29 februari I972 verscheen het ministerieel
besluit van 24 februari I972 tot blokkering der prijzen van de farma-

ceutische specialiteiten.
Dit besluit is getroffen op grond van de wet van 30 juli I97I betreffende de economische reglementeringen de prijzen.
De farmaceutische specialiteiten mogen niet worden verkocht aan
groothandelaar, apotheker en publiek aan prijzen die hoger liggen
dan diegene die op I januari I972 toegepast zijn.
Bedoeld wordt elk onder farmaceutische vorm vooraf bereid geneesmiddel, dat in een oorspronkelijke verpakking en onder een bijzondere
benaming aan het publiek aangeboden wordt en voor de geneeskunde
van mens of dier bestemd is en op het ministerie van Volksgezondheid
en van het Gezin geregistreerd werd.
De prijs, belasting op de toegevoegde waarde inbegrepen, moet op
de verpakking vermeld zijn.
Andere artikelen leggen bijkomende verplichtingen op aan de producent, de invoerder en de conditioneerder.
226. Het koninklijk besluit van 29 oktober I971 tot regeling van de
toepassing van de wet van 6 maart I964 tot organisatie van de Middenstand, gewijzigd bij de wet van 2I december 1970, verscheen in het
Staatsblad van 24 december 1971.
Dit koninklijk besluit is in werking getreden op I januari I972 en het
vervangt het gelijksoortig koninklijk besluit van 25 maart 1965.

Dit koninklijk besluit, dat bestaat uit 86 artikelen, is ingedeeld in drie
grote titels die respectievelijk handelen over de organisatie van de
middenstand op nationaal vlak, de organisatie van de middenstand
op gewestelijk plan en het toezicht op de activiteiten van de hoge
raad voor de middenstand en op de kamers van ambachten en neringen.
De nationale beroepsfederaties die representatief zijn voor de bedrijfshoofden uit het ambachtswezen, de kleine en middelgrote handel en
de kleine nijverheid en de nationale beroepsfederaties die representatief zijn voor de zelfstandigen, die een vrij of een ander intellectueel
beroep uitoefenen, kunnen, mits zij bepaalde voorwaarden vervullen,
vertegenwoordigd worden in de raadplegende beroepsorganen.
Als representatief wordt aangezien, de beroepsfederatie die ten
minste drie jaar in werking is of ontstaan is uit een fusie van nationale
beroepsfederaties waarvan ten minste een sedert drie jaar in werking
is, dat zij, in voorkomend geval, enkel beroepsverenigingen aansluit
die eenzelfde activiteit uitoefenen in dezelfde beroepssector en

schriftelijke instemming hebben betuigd met de statuten en deze
aansluiting vermelden op de documenten bestemd voor de buitenstaanders en vreemden dat de !eden, die rechtstreeks of door bemiddeling van een andere vereniging zijn aangesloten na voldoende te zijn
ingelicht omtrent de aard van de betaling, een individuele bijdrage
van ten minste 100 F per jaar betalen.
De artikelen 3 tot 7 handelen over de wijze waarop erkenning wordt
toegestaan of deze wordt ingetrokken.
Deze mogelijkheid van vertegenwoordiging bestaat voor die gelijksoortige interprofessionele federaties, in de Nationale interprofessionele Kamer voor de Middenstand.
Een vijftal voorwaarden zijn vereist op dat de nationale interprofessionele federatie zou erkend worden volgens de wijze door het
koninklijk besluit vastgesteld.
De daaropvolgende hoofdstukken bevatten bepalingen die betrekking
hebben op de samenstelling en de organisatie van de interfederale
bureau's van de nationale professionele en interprofessionele kamer
voor de middenstand, de hoge raad voor de middenstand en de
werking van de nationale consultatieve organen van de middenstand.
Niet enkel op nationaal vlak doch eveneens op gewestelijk plan kunnen
de gewestelijke federaties en economische verenigingen die voldoende
representatief zijn, vertegenwoordigd zijn in de kamer van ambachten en neringen van het gebied waar zij hun activiteit uitoefenen.
Aan welke voorwaarden moet beantwoord worden en hoe zulks gegeurt wordt voorgeschreven in de artikelen 52 tot 59·
Het tweede hoofdstuk van de tweede titel handelt over de samenstelling, de organisatie en de werking van de provinciale kamers voor
ambachten en neringen. Elke erkende provinciale of gewestelijke
beroepsfederatie wordt hierin vertegenwoordigd door twee afgevaardigden.
Inzake controle, zijn de hoge raad voor de middenstand en de kamers
van ambachten en neringen verplicht een exemplaar van de verslagen, agenda's en notulen van de vergaderingen aan de minister
van middenstand toe te sturen.
In bestuurs-, financiele- en begrotingsaangelegenheden wordt de
controle uitgeoefend door de regeringscommissaris, bijgestaan door
een of meer plaatsvervangers.
In bijlage bevat het koninklijk besluit enkele modellen van formulieren.
227. Het koninklijk besluit van 12 juli 1971 houdende statuut en
de werkingsmodaliteiten van de Dienst voor Nijverheidsbevordering,
verscheen in het Staatsblad van 30 juli 1971.
Dit koninklijk besluit is getroffen in uitvoering van de wet van 15 juli
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1970 houdende organisatie van de planning en econornische decentralisatie.
De Dienst voor Nijverheidsbevordering is een openbare instelling
met rechtspersoonlijkheid wiens bevoegdheid de industriele activiteiten en deze inzake dienstverlening betreft.
De Dienst wordt verdeeld in vier secties.
De sectie Research en Ontwikkeling heeft tot taak het opzoeken, het
onderzoeken, het verwekken en het bevorderen van technologische
innovaties en ontwikkelingen die van aard zijn, hetzij door modernisatie of transformatie van bestaande technieken en produkties, het
industriele potentieel en de industriele perspectieven van de Natie
te beschermen, te verstevigen en uit te breiden.
De sectie Industriele Structuren en Organisatie onderzoekt elk
concreet probleem betreffende de industriele economie en inzonderheid met het oog op de uit te voeren herstructureringen, de problemen
aangaande de dimensie van de bedrijven en de intersectoriele en
sectoriele relaties. Deze studies hebben o.m. betrekking op de onderaannemingen en de verrichtingen die de gehele of gedeeltelijke omschakeling van bedrijven, alsook de ontwikkeling en de toepassing van
beheers- en van commercialisatietechnieken beogen.
De sectie Valorisatie neemt elk initiatief dat leidt tot de industriele
~n c~Il1~~rd~ie. expioi1iiie -vaii een prooul<f ofprocede, inzonderheid
door het opsporen van de geschikte partners voor het realiseren van
geselecteerde projecten en door het ter studie nemen met de openbare
machten van eventuele produktiemodaliteiten. Bovendien onderneemt
ze elke promotionele actie ten gunste van de nationale industrie en
valoriseert de brevetten die op punt gezet worden dank zij overheidsgelden o.m. door het verlenen van licenties en door elke maatregel
die ertoe strekt de bescherrning van het industrieel eigendom te
waarborgen.
De sectie Valorisatie stelt de meest efficiente verwezenlijkingsmodaliteiten voor; hierbij mag een beroep gedaan worden op de prive of
de publieke sector, op bestaande of op te richten vennootschappen.
De oprichting van nieuwe of gemengde vennootschappen kan geschieden hetzij door de Nationale lnvesteringsmaatschappij, hetzij
door een of meer Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, hetzij
door beide voornoemde samen met een of meer Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen.
Voor elk programma op initiatief van de Dienst ondernomen door
een prive, een publieke of een gemengde investeerder moet een
contract afgesloten worden tussen de Dienst en de investeerder.
De ontwikkeling van elke industriele activiteit op initiatief van de
Dienst ondernomen, wordt gevolgd door de sectie Controle. Het
toezicht heeft betrekking op de bestemrning van de overheidsgelden

die voor de promotie van de industriele activiteiten aangewend
worden.
De Dienst wordt geleid door een Algemene Raad waarvan de leden
paritair gekozen worden uit de openbare en deprive sector.
De bevoegdheid van de Algemene Raad bestaat er a.m. in, de orientatie van de activiteit van de Dienst te bepalen.
Bovendien wordt een vast comite ingesteld dat de zaken voorbereidt
en voor de uitvoering van de beslissingen zorgt, terwijl een der ondervoorzitters van de Raad belast is met de verzekering van de coordinatie en met de organisatie van de contacten, met de industriele
bedrijven en de financiele organismen.
De overige artikelen van het koninklijk besluit hebben betrekking
op de verdere organisatie van de Algemene Raad.
228. De wet van I3 juli I97I tot wijziging van de wet van I4 februari
I96I voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel
herstel verscheen in het Staatsblad van 7 september 1971.
Met ingang van I juli I97I worden de herstelvergoedingen voor alle

categorieen van goederen met inbegrip van de erop betrekking hebbende vermeerderingen en aanvullingen, in specien uitbetaald.
229. Het koninklijk besluit van 9 juli I97I houdende maatregelen ter

voldoening aan de richtlijnen van de Raad van Ministers van de
E.E.G. verscheen in het Staatsblad van 23 september I971.
Het betreft de richtlijn van 29 september I970 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging van het vrij verrichten van
diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden tot
vervaardiging van films en de richtlijn van 30 november I970 betreffende de verwezenlijking van de vrijheid van vestiging en het vrij
verrichten van diensten voor anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkolen ressorteren en
voor de werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van
steenkolen.
230. In het Staatsblad van 3 augustus I97I verscheen het koninklijk
besluit van I o mei I 971 houdende toelating tot uitoefening van de

visserij in de territoriale wateren door vissersvaartuigen varende onder
de vlag van een van de lid-Staten en die ingeschreven zijn op het
grondgebied van de Europese Economische Gemeenschap.
2JI. Het Staatsblad van 23 september I97I publiceert het koninklijk
besluit van 25 mei I97I genomen in uitvoering van de wet van IS
december I970 op de uitoefening van beroepswerkzaamheden in de

kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen.
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Dit koninklijk besluit duidt de ambtenaren en agenten aan die gelast
zijn te waken over de toepassing van deze wet.
232. De wet van 29 juni 1971 tot wijziging van de wet van I5 februari
196I houdende oprichting van een landbouwinvesteringsfonds verscheen in het Staatsblad van 2I juli I97I.

Het betreft de invloed van de rentetoeslag op de rentevoet.
233· In het Staatsblad van I juli 1971 verscheen het koninklijk besluit
van I4 juni 197I tot bepaling van de voorwaarden waaronder het
Landbouwfonds de wet van 3 mei 1971 tot bevordering van de
sanering van de landbouw en de tuinbouw toepast.
Artikel 2 bepaalt de wijze waarop het Landbouwfonds gestijfd wordt
met het oog op de financiering van bepaalde uittredingsvergoedingen
en structuurverbeteringen die te haren laste vallen.
De aanvraag tot het bekomen van de uittredingsvergoeding of de
structuurverbeteringspremie moet gericht worden tot de Minister
van Landbouw die bepaalt in welke vorm zulks geschiedt en welke
stukken moeten verstrekt worden om te bewijzen dat aan de gestelde
voorwaarden is voldaan.
De beslissingen worden medegedeeld aan het Nationaal Instituut voor
Landbouwkrediet, dat belast is met de uitbetaling, die geschiedt in
driemaandelijkse schijven en die voorkomt van de voorschotten
door het Landbouwfonds ter beschikking gesteld.
Ingeval van overlijden van een gehuwd rechthebbende, geschiedt de
uitbetaling van de uittredingsvergoeding aan zijn weduwe, echter
verminderd met een derde en nadat een nieuwe beslissing is overgemaakt.
Ten onrechte uitgekeerde vergoedingen worden door het Instituut
vervolgd; de vordering verjaart na twee jaar te rekenen vanaf de datum
waarop de uitbetaling is geschied. Deze verjaring is echter niet van
toepassing ingeval van arglist of bedrog.
234· Het koninklijk besluit van 14 juni 1971, houdende sommige
maatregelen ter uitvoering van de wet van 3 mei 197I ter bevordering
van de sanering van de landbouw en van de tuinbouw (Overzicht
van wetgeving, nr. 97, T.P.R., 197I, 464) verscheen in het Staatsblad
van 1 juli I97I.
Vooreerst heeft dit koninklijk besluit tot doel de bedragen van de
uittredingsvergoeding vast te stellen, nl. 30.000 F per jaar voor het
vast gedeelte, 2.000 F per jaar en per volledige schrijf van 50 aren
boven I hectare die wordt verlaten, wat het veranderlijk gedeelte
betreft en 6o.ooo F per jaar, verhoogd met sommige toelagen, als
maximumuitttedingsvergoeding.

Vervolgens wordt het maximumbedrag van het gemiddeld jaarlijks
nettobedrijfsinkomen, waarvan sprake in artikel 5 van de wet van
3 mei I97I vastgesteld op ss.ooo F als de inkomsten voortkomen uit
een hoofdactiviteit, en op 2o.ooo F als de inkomsten van de aanvrager
of zijn echtgenoot voortkomen van een nevenactiviteit. Het minimumbedrag van het jaarlijks bedrijfsinkomen van hetland- en tuinbouwbedrijf dat de door de aanvrager verlaten gronden overneemt is vastgesteld op 8o.ooo F.
De structuurverbeteringspremie is vastgesteld op Is.ooo F per
volledige schijf van I hectare, die door de aanvrager verlaten wordt
met een maximum van tso.ooo F, verhoogd met sommige toelagen.
235· In het Staatsblad van II september I97I verscheen het ministerieel besluit van 2 juli I97I tot bepaling van de vorm van de
aanvraag tot het bekomen van de uittredingsvergoeding of van de
structuurverbeteringspremie voorzien bij de wet van 3 mei I97I
tot bevordering van de sanering van de landbouw en van de tuinbouw
en van de stukken die er moeten worden bijgevoegd.
Dit besluit bestaat uit vijf artikelen die de vorm van de aanvraag
betreffen en in bijlage zijn meerdere modellen gevoegd.
236. Het koninklijk besluit van 9 juli I97I tot bepaling van hetlandbouwjaar en tot vaststelling van de duur van de periode waarvoor de
uittredingsvergoeding wordt toegekend, verscheen in het Staatsblad
van 14 juli I97I.
Het betreft een uitvoeringsbesluit van de wet van 3 mei 1971 (Overzicht van wetgeving, nr. 97, T.P.R., 1971, 467).
Voor ieder aanvrager die zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk als pachter
exploiteert, valt de laatste dag van het landbouwjaar samen met de
kalenderdag voor zijn vertrek bepaald door de pachtovereenkomst
of bij gebreke hiervan, met de kalenderdag voor het vertrek van de
pachter bepaald door het plaatselijk gebruik. Zijn er verscheidene
pachtovereenkomsten afgesloten met verschillende voor het vertrek
bepaalde kalenderdagen, dan komt in aanmerking degene die het
dichtst bij 3 I december ligt; wanneer geen enkele overeenkomst de
vertrekdag bepaalt, op een dag van het eerste semester van het
kalenderjaar. Is zulks wei het geval dan komt in aanmerking de
kalenderdag die het meest van I januari verwijderd is.
Zo de aanvrager het bedrijf geheel als eigenaar exploiteert, dan valt de
laatste dag van het landbouwjaar samen met de kalenderdag die door
het plaatselijk gebruik voor het vertrek van de pachter is vastgesteld.
237· In het Staatsblad van 8 maart 1972 verscheen het koninklijk
besluit van I oktober 1971 houdende maatregelen ter voldoening aan
de richtlijn van 16 december 1970 van de Raad van Ministers van
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de Europese Economische Gemeenschap betreffende de wijze waarop
de vrijheid van vestiging in de met landbouw en tuinbouw samenhangende werkzaamheden anders dan in loondienst wordt verwezenlijkt.
Artikel r stelt de vreemdelingen, onderdanen van een der lid-Staten,
ervan vrij houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening
van zelfstandige met de landbouw en tuinbouw samenhangende activiteiten, terwijl artikel 2 bepaalt wat onder land- en tuinbouw verstaan wordt.
In bijlage wordt opgesomd welke activiteiten als dusdanig moeten
aangezien worden.
238. Het koninklijk besluit van to november 1971 tot uitvoering
van artikel 4, vijfde lid van de wet van 3 mei 197! tot bevordering

van de sanering van de landbouw en van· de tuinbouw verscheen in
het Staatsblad van 27 november 1971.
Dit koninklijk besluit regelt de samenloop van de uittredingsvergoeding en de arbeidsongeschiktheidsuitkering enerzijds en de
werkloosheidsuitkering anderzijds.
239· Het koninklijk besluit van 29 december 1970 betreffende de
toekenning van toelagen aan de verenigingen voor onderlinge bedrijfshulp verscheen in het Staatsblad van 31 juli 1971.
De vereniging voor onderlinge bedrijfshulp heeft tot doel aan de
landbouwers en/of tuinbouwers die er lid van zijn, een tijdelijke,
doeltreffende en wederzijdse hulp te verschaffen, die nodig is geworden ingevolge heirkracht of omstandigheden die hetzij het bedrijfshoofd, hetzij een ander lid van de familie werkzaam op het
bedrijf, onontbeerlijk voor de goede gang van zaken van het bedrijf,
onbeschikbaar maken.
Mits erkend te zijn en binnen bepaalde voorwaarden, kunnen dergelijke verenigingen een toelage ontvangen die hen helpen moet om
de administratieve onkosten te dekken.
240. Een koninklijk besluit van 12 november 1971 (Staatsbl., 25 december 1971) wijzigt de verordeningen op de fondsen- en wisselbeurzen van het Rijk.,
Dit koninklijk besluit wijzigt inzonderheid het bedrag van de commissielonen, van toepassing op de openbare fondsen- en wisselbeurzen te Brussel, Antwerpen, Gent. Komen o.m. hiervoor in aanmerking,
de commissielonen voor op een borderel vermelde verhandelingen,
het verhandelen van fondsen op de contantmarkt en van effecten op
termijn, de verhandeling met optie, premien en dubbele premie,

---------------------~~~

het verhandelen van inschrijvingsrechten, de maandelijkse openbare
veilingen en de verhandelingen van bonussen.
Een erratum verscheen in het Staatsblad van 13 januari 1972.
241. RurMTELIJKE ORDENING
Het koninklijk besluit van 22 juni 1971 (Staatsbl., 13 augustus 1971)
bepaalt de publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen worden afgegeven door de gemachtigde ambtenaar, de vorm waarin deze zijn beslissingen neemt, en de behandeling
van de aanvragen tot verkavelingsvergunning. De bijlagen bevatten
modellen van bouwvergunning, weigering van bouwvergunning,
verkavelingsvergunning, wijziging van verkavelingsvergunning, weigering van verkavelingsvergunning, weigering tot wijziging van verkavelingsvergunning en de bekendmaking.
242. Het koninklijk besluit van 22 oktober 1971 (Staatsbl., 14 december 1971) houdt uitvoering van artikel63 van de wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december '1970.
Dit koninklijk besluit somt op welke bescheiden de gemeenten aan
de erom verzoekende personen moeten geven. Het bepaalt tevens de
termijn gedurende dewelke inzage kan genomen worden van de bouwen verkavelingsvergunningen. In bijlage worden enkele modellen
van formulieren afgedrukt.
243· Het koninklijk besluit van 26 december 1971 (Staatsbl., 19
januari 1972) bepaalt de werken en handelingen die vrijgesteld zijn
ofwel van de bemoeiing van de architect van de bouwvergunning,
ofwel van het eensluidend advies van de gemachtigde ambtenaar. Voor
elke soort van vrijstelling wordt een reeks van werken of handelingen
opgesomd.
244· De wet van 2 juli 1971 (Staatsbl., 6 augustus 1971) bekrachtigt
het koninklijk besluit houdende de huisvestingscode.
245· WATERVOORZIENING
In het Staatsblad van 6 november 1971 verscheen het koninklijk
besluit van 1:2 oktober 1971 tot aanvulling van het koninklijk besluit
van !8 november 1970 tot reglementering van het gebruik van
grondwater. Het gaat eerder om een enkele overgangsbepaling.
246. ToERISME
In het Staatsblad van 4 november 1971 verschijnt het koninklijk
besluit van 29 oktober 1971 betreffende het kamperen.
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Dit koninklijk besluit bevat 34 artikelen en de publikatie van enkele
bijlagen wordt er aan toegevoegd met o.m. het huishoudelijk reglement. De eerste bepaling zegt dat de wet van 30 april I970 op het
kamperen in werking treedt op 4 november I971.
Verder handelen de verschillende artikelen achtereenvolgens over de
voorwaarden tot het verlenen van de kampvergunning, de toekenning,
de weigering, de schorsing en de intrekking ervan, de verplichtingen
van de houders van een kampeervergunning, de controle op de kampeerders, de indeling van de kampeerterreinen in categorieen, het
schild, de bijdrage en de tarieven, het kamperen buiten de kampeerterreinen en tenslotte enkele opheffings- en overgangs- en slotbepalingen.
247· GENEESKUNDE
Een koninklijk besluit van 3 juni I97I (Staatsbl., 8 juli 197I) stelt
het percentage en de toekenningsvoorwaarden vast van de door de
Staat verleende subsidies voor het bouwen, inrichten, uitbreiden,
moderniseren en uitrusten van tehuizen voor kort verblijf van mentaal of fysisch gehandicapten terwijl een ministerieel besluit van
IO juni I97I (Staatsbl., 8 juli I97I) de maximumprijs vaststelt. Het
artikel 3 van eerstgenoemd koninklijk besluit stelt de toelage vast
op 6o pet. van de kostprijs van de werken, leveringen en prestaties
voor zover die kostprijs een maximum niet overschrijdt. Dit maximum
is vastgesteld op 375.000 F per bed.
248. In het Staatsblad van I 5 december I 97 I verscheen het ministerieel
besluit van I juli I971 tot wijziging van het ministerieel besluit van
8 juni I967 en van het ministerieel besluit van 2 oktober I969 tot
vaststelling van de maximumkostprijs per bed die in aanmerking
moet genomen voor de toepassing van het koninklijk besluit van I3
december I966 tot bepaling van het percentage van de toelagen voor
de opbouw, de herconditionering, de uitrusting en de apparatuur
van ziekenhuizen en van zekere voorwaarden waaronder ze worden
verleend.
249· In het Staatsblad van 9 december I97I verscheen het koninklijk
besluit van 25 oktober 197I betreffende organisatie en de werking van
de geneeskundige commissie.
Dit koninklijk besluit organiseert de geneeskundige commissie zoals
ze is ingevoerd door het koninklijk besluit nr. 78 van IO november
1967 betreffende de geneeskunst, de uitoefening en de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies.

In het Staatsblad van 8 maart 1972 verscheen het koninklijk
besluit van 10 januari 1972 betreffende de samenstelling van de
Ziekenhuisraad.
Het betreft een wijziging van de bepaling betreffende de samenstelling.
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CHRONOLOGISCHE TABEL
Datum van de akte
1969
1970
1971
1971
1971
1771
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

3juli
29 december
19januari
16 maart
24 maart
13 april
14 april
15 april
16 april
7 mei
xo mei
25 mei
25 mei
27mei
2juni
3 juni
4juni
7 juni
10 juni
14 juni
14 juni
14 juni
14 juni
15 juni
17 juni
17 juni
17 juni
17 juni
17 juni
17 juni
22juni
23 juni
24juni
25 juni
25 juni
28 juni

Aard

Materie

Staatsblad

Nr. in dit
overzicht

w.

Sociale zekerheid
Onderlinge Bedrijfshulp
Rijkspersoneel
Arbeidsw'et
Pensioenen
Werkloosheid
Gemeenschappelijke verzekeringsfondsen
Luchtvaart
Luchtvaart
Arbeidsbescherming
Visserij
Uitoefening van beroepswerkzaamheden
Verkeer
Belastingen
Gerechtelijk wetboek
Minder-validen
Pensioenen
Rijkswerkliedenkas
Minder-validen
Grondwet
Pensioenen
Sanering land- en tuinbouw
Sanering land- en tuinbouw
Zeevaartpolitie
Rekenhof
Pensioenen
Gemeente
Gemeente
Schadelijke produkten
Pensioenen
Verkaveling
Civiele bescherming
Minder-validen
Gezinsbijslag werklozen
Minder -validen
Minder-validen

8/ 9/71
31/ 7/71
I/ 7/71
30/ 3/71
7/I0/7I
I3/ 7/71
28/ 7/7x
8/ 7/7I
8/ 7/71
2I/7/7I
3/ 8/7I
23/ 9/7I
3I/ 7/7I
20/Io/7r
20/ 7/7I
8/ 7/7I
ro/ 8/7I
2/ 7/7I
8/ 7/7I
8/ 7/71
14/I0/7I
I/ 7/7I
I/ 7/71
I4/ 7/7I
I3/ 7/71
13/ 7/71
17/ 7/71
17/ 7/71
29/ 7/71
23/ 9/71
13/ 8/71
24/ 7/71
I/ 7/71
2/ 7/71
I/ 7/7I
IO/ 7/71

6o
239
195
44
210
I3I
63
43
43
SI
230
23I
29
I68
II
247
I2I
64
247
173
204
233
234
42
I78
205
I86
x86
22
156
241
193
2II
95
2II
212

K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.

M.B.

w.

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
G.W.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.

ISI

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

z8juni
zSjuni
29juni
29juni
29juni
29juni
30juni
3ojuni
3ojuni
I juJi
I juJi
2 juli
zjuli
Jjuli
5 juli
sjuli
sjuli
6juli
7 juli
9juli
9juli
9juJi
9juli
12 juli
13 juli
14juJi
14 juli
14 juli
14juli
rsjuli
19 juli
19juJi
zojuli
zo juli
zojuli
20 juli
zojuli
zojuli
zo juli
20 juli
20 juli
zojuli
20 juli
zojuli
zo juli
zojuli
21 juli
23 juli
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K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.

K.B.
K.B.
M.B.

w.

M.B.

w.
w.
w.

K.B.
K.B.

w.
w.
K.B.
K.B.

w.
K.B.

w.
w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
w.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
w.

Gevaarlijke produkten en inrichtingen
Jaarlijkse vakantie
Landbouwinvesteringsfonds
Jaarlijkse vakantie
Probatie
J aarlijkse vakantie
Administratieve geldboeten
Pensioenen
Verkeer
Arbeidsbescherming
Ziekenhuizen
Huisvesting
Sanering land- en tuinbouw
Cultuurraden
Pensioenen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Slaap- en verdovende middelen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Maatschappelijke zekerheid
Woningbouw
Sanering land- en tuinbouw
Vestiging
Openbare Onderstand
Nijverheidsbevordering
Economische expansie
Handelspraktijken
Gerecht-gebruik der talen
Arbeidsduur
Arbeidsbescherming
Schadelijke produkten
Verkeer
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Belastingen
Personeel Afrika
Gezinsbijslagen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Gezinsbijslagen
Belastingen
Begraafplaatsen en lijkbezorging
Gezinsbijslagen
Gerechtelijke wetboek
Pensioenen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen
Sociale zekerheid
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cultuurraden
Samenvoeging van gemeenten

IS/ 9/7I
JO/ 9/7I
21/ 7/7I
29/ 9/71
24/ 7/71
29/ 9/71
13/ 7/71
23/ 7/71
17/ 7/71
2/12/7I
I5/I2/7I
6/ 8/71
II/ 9/71
6/ 7/7I
7/ 8/7I
7/ 7/7I
sf 8/7I
IO/ 7/71
13/ 7/71
II/ 9/71
14/ 7/71
23/ 9/71
10/ 9/71
30{ 7/71
71 9/71
30{ 7/71
30/ 7/71
12{10{71
24/ 9/71
r8/ 8/7I
29/ 7/71
23/ 7/71
I4/ 8{71
II/12/71
12/ 8/7I
12/ 8/71
7/ 8/71
20/I0/71
3/ 8/71
31/ 7/71
29/ 7/71
25/ 8/7r
29/ 7/7I
71 8/71
28/ 9/71
I{ 9/71
23/ 7/71
6/ 8/71

I8
IIS
232
II6
14
II7
75
206
JO
52
248
244
235
176
207
99
25
101
61
2
236
229
190
227
228
221
IS
46
53
z6
JI
102
162
209
93
100
157
r6o
194
94
12
208
I 52
ISI
6s
103
177
r85

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971.
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

26juli
26 juli
27 juli
27juli
28 juli
28juli
28juli
28 juli
28 juli
29juli
29juli
29juli
3ojuli
3ojuli
2 augustus
5 augustus
S augustus
5 augustus
6 augustus
9 augustus
10 augustus
13 augustus
13 augustus
13 augustus
13 augustus
13 augustus
16 augustus
17 augustus
24 augustus
24 augustus
25 augustus
25 augustus
25 augustus
z6 augustus
26 augustus
3 september
4 september
6 september
9 september
9 september
13 september
13 september
15 september
16 september
16 september
16 september
16 september
16 september

w.
K.B.

w.
K.B.
G.W.

w.
w.

K.B.
K.B.

w.
w.
w.
w.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.

w.

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
M.B.

Agglomeraties en federaties
Luchtverontreiniging ·
Pensioenen
Pensioenen
Grondwet
Sluiting van ondernemingen
Advocatuur
Organisatie bedrijfsleven
Arbeidsvoorziening en werkloosheid
Territoriale zee
Jacht- en vogelvangst
Uiterste wilsbeschikking
Economische reglementering
Pensioenen
lndexering
Jaarlijkse vakantie
J aarlijkse vakantie
Pensioenen
Verkeer
Verkeer
Waterlopen
Arbeidsongevallen - beroepsziekten
Sluiting van ondernemingen
Sluiting van ondernemingen
Belastingen
Verkeer
Belastingen
Zelfstandigen
Gerechtelijk wetboek
Organisatie bedrijfsleven
Arbeidsongevallen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Gevaarlijke produkten en inrichtingen
Gevaarlijke produkten en inrichtingen
Arbeidsbescherming
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Maatschappelijke zekerheid
Vogelvangst
Belastingen
Belastingen
Maatschappelijke zekerheid
Ouderdom en vroegtijdige dood
Sociale zekerheid
Pensioenen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Sociale zekerheid
Sociale zekerheid

24/ 8/71
sf 8/71
II/ 8/71
20/ 8/71
17/ 8/71
21/ 8/71
28/ 8/71
-z.sl 9/71
23/ 9/71
2/ 2/72
19/I0/71
29/12/71
31/ 8/71
24/ 9/71
20/ 8/71
1/10/71
1/10/71
22/ 9/71
2{ 9/71
2/ 9/71
28/12/71
25/ 9/71
21/ 8/71
29/10/71
10/9/71
2/ 9/71
25/ 9/71
4/12/71
2/ 9/71
15/12/71
4/ 9/71
4/ 9/71
x8/ 9/71
18/ 9/71
23/ 9/71
17/ 9/71
21/ 9/71
18/ 9/71
30/10/71
30/10/71
21/ 9/71
13/II/71
21/ 9/71
11/12/71
24/ 9/71
24/ 9/71
21/ 9/71
25/12/71

x8o
28
62
122
174
142
9
48
132
179
16
223
123
78
II8
119
124
32
33
40
197
142
143
164
33
161
146
13
49
198
104
20
20
54
105
66
17
163
163
67
125
68
154
106
106
69
70

153

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
19'71
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
197I
1971
197I
1971
1971
1971
1971
I971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

23 september
24 september
24 september
24 september
2S september
28 september
2S september
29 september
I oktober
4 oktober
4 oktober
4 oktober
S oktober
S oktober
6 oktober
7 oktober
7 oktober
S oktober
9 oktober
I I oktober
I I oktober
I I oktober
11 oktober
I2 oktober
12 oktober
12 oktober
12 oktober
12 oktober
13 oktober
13 oktober
IJ oktober
IJ oktober
IS oktober
IS oktober
IS oktober
18 oktober
IS oktober
IS oktober
19 oktober
19 oktober
2I oktober
22 oktober
2S oktober
2S oktober
2S oktober
2S oktober
2S oktober
2S oktober

154

K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K~B.

M.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

Rijkspersoneel
Belastingen
Verkiezingen
Maatschappelijke zekerheid
Verkiezingen
Schadelijke produkten
Handelspraktijken
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
· Land- en tuinbotiw
Arbeidswetgeving
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Agglomeraties en fedetaties
lndexering
Gevaarlijke produkten
Verkeer
Werkloosheid
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ouderdom en vroegtijdige dood
Agglomeraties en federaties
Werkloosheid
Sluiting van ondernemingen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Gevaarlijke produkten en inrichtingen
Verkeer
Grondwater
Werkloosheid
Werkloosheid
Verkoop op afbetaling
Arbeidsvoorziening en werkloosheid
Agglomeraties en federaties
Verkeer
Verkeer
Gezinsbijslagen
Pensioenen
Schadelijke produkten
Werkloosheid
Werkloosheid
Federaties
lndexering
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Woningbouw
Ruimtelijke ordening
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Gezinsbijslagen
Geneeskunde
Arbeidsbescherming

30/ 9/71
30/ 9/71
29/ 9/71
13/II/71
S/10/71
30{10/71
16{12./71

s/ro/71
8/ 3/72
20/II/71
8{1o/7r
B/ro/71
8{10{71
1{12/71
IS/10[71
26{ 1/72
30{10{71
S/II/71
1S{10{71

r6/ro/71
16{10{71

16{10{71
31/12/71
16{ro/7r
6/II/71
16/10{71
16{10{71

21/I0/71
r6{1o{71
1S/ro/7I
r6{ro{7r

16{10{71
23{10{71
6{ 1{72
26{1 I/71
22/ 1/72
21{10{71
22{10/71
II{ 2/72
2/ 2/72
4/I I/71
14/12/71
4/1 1{71
4/II/71
4/II/71
4/ 2/71
9/12/71
4/ 2/71

196
169
188
71
!89
21
222
107
237
47
ISS
181
79
23
30
133
roB
12.S
182
134
144
109
19
34
24S
135
136
4
134
183
35
36
202
126
27
138
137
184
So
IIO

3
242
82
83
84
96
249
55

I97I
I97I
I97I
I97I
1971
197I
I97I
I971
197I
1971
I97I
I971
1971
197I
I97I
1971
1971
197I
I971
1971
1971
1971
I97I
1971
I971
1971
I971
I97I
I97I
1971
1971
1971
1971
I97I
I971
197I
I971
1971
I971
1971
I971
1971
1971
1971
1971
I97I
I971
I97I

25 oktober
K.B.
25 oktober
K.B.
25 oktober
K.B.
25 oktober
K.B.
K.B.
25 oktober
25 oktober
K.B.
25 oktober
K.B.
25 oktober
K.B.
28 oktober
K.B.
28 oktober
K.B.
29 oktober
K.B.
29 oktober
K.B.
3 november K.B.
3 november K.B.
3 november K.B.
3 november K.B.
4 november K.B.
4 november
K.B.
5 november K.B.
5 november K.B.
5 november K.B.
5 november K.B.
5 november K.B.
K.B.
5 november
K.B.
5 november
5 november K.B.
5 november M.B.
8 november K.B.
8 november K.B.
xo november K.B.
10 november K.B.
10 november K.B.
12 november K.B.
12 november K.B.
I2 november , K.B.
x6 november M.B.
IS november K.B.
22 november
K.B.
23 november M.B.
26 november K.B.
I december
M.B
K.B.
I december
6 december
K.B.
K.B.
14 december
K.B.
14 december
K.B.
20 december
20 december
M.B.
2I december
K.B.

Sluiting ondernemingen
Gezinsbijslagen
Arbeidsbescherming
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zelfstandigen
Gezinsbijslagen
Pensioenen
Bevolkingsregister
Belastingen
Organisatie rniddenstand
Kamperen
Gerechtelijk wetboek
Adrninistratieve geldboeten
Pensioenen
Ziekte- en invaliditeit
Gerechtelijk wetboek
Administratieve geldboeten
Pensioenen
Administratieve geldboeten
Pensioenen
Arbeidsbescherming
Advokaten
Militie
Maatschappelijke zekerheid
Arbeidsongevallen
Handelsregister
Arbeidsongevallen
Pensioenen
Werkloosheid
Arbeidswet
Land- en tuinbouw
Gezinsbijslagen
Fonds- en wisselbeurzen
Pensioenen
Werkloosheid
Belastingen
Maatschappelijke zekerheid
Minder-validen
Zelfstandigen
Arbeidsbescherming
Belastingen
Pensioenen
Werkloosheid
Zelfstandigen
Verkeer
Verkeer
Organisatie bedrijfsleven

sf 2/72
I9/ 2/72
8/ 3/72
4/II/7I
4/II/7I
28/I0/7I
5/II/7I
13/ 1/72
20/ll/71
30/10/71
24/12/71
4/II/71
14/12/71
17/II/71
26/II/71
20/II/71
I4/12/71
17/II/7I
I7/12/71
I7/II/71
IO/I2/71
23/11/71
24/11/71
II/ 1/72
19/II/71
11/12/71
27/11/71
I8/II/7I
7/ 3/72
27/II/71
25/11/71
27/II/71
. 25/ 2/72
25/12/71
22/ 2/72
3/ 3/62
20/II/71
II/ 3/72
29/12/71
4/12/7I
25/ 2/72
30/12/7I
15/12/7I
21/ 1/71
13/ 1/72
28/12/71
28/12/71
29/12/71

I45
ISO
s6
III
112
I49
IS8
I27
187
170
226
246
II

76
2I3
113
II
76
2I4
76
215
57
10
19I
72
199
5
200
128
139
45
238
·97
240
I29
140
171
73
216
147
s8
166
217
141
153
37
38
so
I

55

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

21 december
21 december
21 december
21 december
21 december
22 december
22 december
22 december
23 december
24 december
24 december
24 december
26 december
27 december
28 december
28 december
28 december
28 december
28 december
28 december
30 december
30 december
30 december
10 januari
17 januari
19januari
19januari
21 januari
4 februari
21 februari
24 februari
28 februari
28 februari
28 februari
28 februari
3 maart
7 maart
24 maart
27 maart

K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
M.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.
M.B.
K.B.
K.B.
K.B.
K.B.

w.
K.B.
K.B.
K.B.

Belastingen
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Prijzen
Vervoer-werknemers
Vennootschappen
Vennootschappen
Belastingen
Verkeer
Belastingen
Ruimtelijke ordening
Gevaarlijke produkten en inrichtingen
Arbeidsongevallen
Arbeidsongevallen
Minder-validen
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
lndexering
Administratieve sancties
Arbeidsongevallen
Zelfstandigen
Arbeidsongevallen
Ziekenhuizen
Arbeidsbescherming
Gevaarlijke produkten
Arbeidsongevallen
Regering
Leger
Waterlopen
Prijzen
Minder-validen
Minder-validen
Pensioenen
Gewaarborgd inkomen
Pensioenen
Gezinsbijslagen
Staatssecretarissen
Gezinsbijslagen

24/12/71
28/12/71
31{12{71
31{12{71
31{12{71
28{12/71
30{12/71
sf 1{72
29/12/71
4/ I/72
30/12/71
6{ 1{72
19{ 1/72
6/ 1/72
31{12{71
31{12{71
12{ 1{72
31{12{71
8/ 1{72
8/ 1{72
7{ 1{72
20/ 1/72
7/ 1/72
8/ 3/72
22{ 2/72
9/ 2/72
II{ 3{72
22{ 1{72
12/ 2/72
4/ 3/72
29/ 2{72
41 3/72
41 3/72
41 3/72
41 3/72
4/ 3/72
IS/ 3/72
28/ 3/72
31{ 3/72

172
8s
86
87
88
224
74
7
6
167
39
165
243
18
89
90
218
Il4
81

77
91
148
92
250
59
24
201
175
192
41
225
219
220
130
159
120
203
175
98

