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Allen , die deze zullen zien of hooren lezen , saluut! doen 
te weten: 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat nader 
bij de wet behoort te worden geregeld het verleenen van 
pensioen aan mindere geemployeerden, werklieden en be
dienden , op daggeld werkzaam bij inrichtingen van 's Rijks 
Zee- en Landmacht, de Rijkswerkvaartuigen daaronder 
begrepen, alsmede aan de weduwen en kinderen van die
genen hunner, die in en door de uitoefening van 's Lands 
dienst het leven hebben verloren; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en 
met gemeen overleg der Staten- Generaal, hebben goed
gevonden en verstaan , gelijk Wij goedvinden en verstaan 
bij deze: 

Iste AFDEELING. 

Van de pensioenen der mindere geemployeerden , 
werklieden en bedienden. 

Artikel 1. 
Ten laste van den Staat wordt pensioen verleend aan 

de mindere geömployeerden, werklieden en bedienden, 
zoowel mannelijke als vrouwelijke, op daggeld werkzaam 
bij inrichtingen van 's Rijks Zee- en Landmacht, de Rijks
werkvaartuigen daaionder begrepen , in de gevallen , onder 
de voorwaarden eu naar de regelen bij deze afdeeling 
bepaald. 

Artikel 9. 
De aanspraak op pensioen wordt verkregen : 
a. ter zake van zestigjarigen ouderdom , mits de belang

hebbende eenen diensttijd van ten minste twintig jaren kan 
doen gelden; 

b. ter zake van verwonding, verminking, ziels- of'lichaams
gebreken , door den belanghebbende bekomen in en door 
de uitoefening1 van zijn dienst; voor zooveel die verwonding, 
verminking of gebreken den belanghebbende, binnen een 
jaar na het ontstaan , tot de verdere waarneming zijner 
werkzaamheden voor altijd ongeschikt maken; 

e. ter zake van ongeschiktheid van den belanghebbende 
voor altijd tot de verdere waarneming zijner werkzaam
heden , hoezeer ontstaan door andere oorzaken dan die 
onder litt. b vermeld, doch niet het gevolg van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag, voor zoo
veel die ongeschiktheid hem tevens buiten staat stelt, door 
handenarbeid in zijn levensonderhoud te voorzien , mits 
de belanghebbende een diensttijd van ten minste tien 
jaren kau doen gelden. 

Van den termijn van een jaar, bedoeld onder b mag alleen 
worden afgeweken, wanneer bij het nader te noemen ge
neeskundig onderzoek blijk., dat ae ongeschiktheid het 
onmiddellijk gevolg is van vroeger bekomen verwonding, 
verminking of gebrek. 

Artikel 3. 
De regeling van het pensioen geschiedt naar den tijd, 

dien de belanghebbende bij de in deze wet bedoelde inrich
tingen werkzaam is geweest, met inachtneming van het 
bepaalde bij de artikelen 4 en 5. 

Diensten beneden den ouderdom van achttien jaren daarbij 
verricht, komen alleen in aanmerking bij het berekenen 
en toekennen van pensioen op grond van art. 2, litt. b. 

Artikel 4. 
Militaire en burgerlijke diensten , vóór en Da de invoe

ring dezer wet aan den lande bewezen, worden, voor zoo
ver zij aanspraak geven op pensioen en niet reeds met 
pensioen vergolden zijn , in de berekening van het volgens 
deze wet te verleenen pensioen opgenomen. 

Artikel 5. 
Het door den mindere-ge6mployeerde, werkman of 

bediende eigendunkelijk verlaten van den dienst en het 
ontslag wegens wangedrag doen, bij weder indiensttreding 
bij eene inrichting van 's Rijks Zee- of Landmacht, alle 
aanspraak op pensioen, ter zake van vorige diensten bij 
die inrichtingen verloren gaan. 

Bij weder indiensttreding bij eene inrichting van 's Rijks 
Zee- of Landmacht na ontslag op verzoek, komen de vóór 
het ontslag bewezen diensten bij de berekening van het 
pensioen in aanmerking, mits het verzoek om ontslag is 
geschied overeenkomstig daarvoor door Ons te stellen regelen. 

Artikel 6. 
Het pensioen ter zake van zestigjarigen ouderdom, aan

geduid bij art. 2, litt. a , wordt vastgesteld , voor ieder jaar 
dienst, op één vierhonderdste van het loon , dat door den 
belanghebbende is genoten in ae vijf voor hem gunstigste 
der laatste tien dienstjaren. 

Niet meer dan veertig jaren dienst komen in berekening. 
Ingeval het pensioen , in dit artikel bedoeld , minder dan 

honderd en vijftig gulden zou moeten bedragen , wordt het 
op die som bepaald. 

Artikel 7. 
Het pensioen voor verwonding, verminking, ziels- of 

lichaamsgebreken , omschreven in art. 2 , litt. b, wordt be
paald , voor ieder jaar dienst, op één vierhonderdste van 
het loon, dat door den belanghebbende is genoten in 
de vijf voor hem gunstigste der laatste tien dienstjaren. 

Bij korter diensttijd dan tien jaren worden eveneens de vijf 
voor hem gunstigste jaren tot $ rondslag genomen , terwijl 
bij korter diensttijd dan vijf jaren het genoten loon even
redig tot loon over vijf jaren wordt herleid. 

Niet meer dan veertig jaren dienst komen in berekening. 
Bij minderen diensttijd dan van twintig jaren wordt het 

pensioen berekend, als had de belanghebbende twintig 
dienstjaren vervuld. 

Ingeval bet pensioen , in dit artikel bedoeld, minder dan 
honderd en vijftig gulden zou moeten bedragen , wordt het 
op die som bepaald. 

Artikel 8. 
Het pensioen ter zake van ongeschiktheid, waarvan 

sprake is bij art. 2, litt. c, wordt bepaald op drie vierde 
van het bedrag, bij art. 7 ter zake van verwonding, ver
minking , ziels- of lichaamsgebreken toegekend. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld, minder 
dan honderd en vijftig gulden zou moeten bedragen, wordt 
het op die som bepaald. 

Artikel 9. 
Wanneer de verwonding, verminking, ziels-of lichaamsge

breken , bedoeld bij art. 2, litt. b, den belanghebbende voor al
tijd buiten staat stellen door handenarbeid in zijn levensonder-
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houd te voorzien, wordt, ongeacht i!eu diensttijd , het 
pensioen bepaald op het bedrag, wasrop hij na een diensttijd 
van veertig jaren aanspraak zou hebben, met inachtneming 
van het laatste lid van art. 7. 

Aan den mindere-gefimployeerde, werkman of bediende , 
dfe reeds in het genot is van Rijkspensioen, wordt, wan
neer hij komt te verkeeren in een der gevallen vermeld 
in art. 2 , voor de diensten, na zijne pensionueeriug bewezen , 
toegekend een afzonderlijk pensioen, berekend overeen
komstig de regelen dezer wet, doch met weglating der 
bepaling omtrent het minimum van het pensioenbedrag. 

Artikel 1 1 . 

Aan mindere geémployeerden , werklieden en bedienden , 
die minstens tien jaren bij de Rijksinrichtingen of 
-werkvaartuigen werkzaam zijn geweest, wordt, bij ontslig 
ten gevolge van eenen maatregel van bestuur, door het 
Hoofd van het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur afgegeven een bewijs, dat zij, bij het bereiken 
van den ouderdom van zestig jaren, aanspraak hebben op 
een pensioen berekend op den voet van art. 6 , doch met 
weglating der bepaling omtrent het minimum van het 
pensioenbedrag. 

Deze aanspraak vervalt wanneer zij herplaats zijn in 
eene Rijksbetrekking waaraan het uitzicht verbonden is 
op een pensioen, bij welks berekening de diensttijd, be
doeld in bet 1ste lid van dit artikel, in aanmerking wordt 
genomen, of wanneer hun voor het bereiken van den 
ouderdom van zestig jaar reeds zoodanig pensioen is verleend. 

Bij herplaatsing der in het eerste lid van dit artikel 
genoemden aan eene inrichting bedoeld in art. 1, wordt 
art. 5 weder op hen van toepassing. 

Met uitzondering van bet pensioen, bedoeld in art. 1 1 , 
neemt het pensioen aanvang met den dag, volgende op 
dien, waarop het daggeld heeft opgehouden. 

Artikel 13. 
Het pensioen, toegezegd bij art. 11 , wordt verleend op 

aanvrage van den belanghebbende. 
Deze zendt hiertoe, binnen een jaar nadat hij den ouder

dom van zestig jaar heeft bereikt, een verzoek in aan het 
betrokken Departement van Algemeen Bestuur, als wanneer 
het pensioen aanvangt met den dag, waarop ldj daarop 
aanspraak heeft verkregen. 

Wanneer de aanvrage niet binnen een jaar na de ver
kregen aanspraak is ingediend, gaat het pensioen eerst in 
met het vierendeel jaars, volgende op dat waarin de aan
vrage gedaan is. 

Is de aanvrage niet ingediend binnen vijf jaar na de ver
kregen aanspraak, dan is alle recht op dit pensioen verbeurd. 

Artikel 14. 

De mindere-geémployeerde, werkman of bediende, die 
uit zijne betrekking is ontslagen , zouder dat hem pensioen 
is toegekend, kan het nog verkrijgen , wanneer later bevon
den wordt, dat hij daarop tijdens zijn ontslag aanspraak had. 

Die aanspraak vervalt wanneer de aanvraag om pensioen 
niet binnen den tijd van één jaar na het ontslag aan het be
trokken Departement van Algemeen Bestuur is ingezonden. 

Artikel 15. 

Wanneer de mindere-geëmployeerde, werkman of be
diende , die ouder toekenning van pensioen is ontslagen , 
aanspraak op hooger pensioen mocht kunnen doen gelden 
dan aan hem is verleend , wordt hij alsnog in het genot 
van dat hooger pensioen gesteld , mits de aanvrage daartoe 
binnen den tijd van één jaar, nadat het pensioen is aan
gevangen , aan het betrokken Departement van Algemeen 
Bestuur zij ingezonden. 

Die verhooging gaat in : indien zij wordt verleend op 
grond dat de bekomen verwonding, verminking of ge

breken verergerd of toegenomen zijn , met den dag waarop 
de aanvraag Lij het betrekken Departement is ontvangen, 
en in alle andere gevallen met den dag volgende op dien, 
waarop het daggeld heeft opgehouden. 

De oorzaak, de aard en de gevolgen van de verwonding, 
verminking, ziels- en lichaamsgebreken, die aanspraak op 
pensioen geven, moeten bij mil il air-geneeskundig onder
zoek zijn erkend. 

Hde AFDEEL1NG. 

Van de pensioenen der weduwen en 
onderstanden der kinderen van de mindere-geëmplogeerden, 

werklieden en bedienden. 

Artikel 17. 
De weduwen van de mindere-geemployeerden, werk

lieden en bedienden, be.loeld in de Iste afdeeling dezer 
wet, hebbeu aanspraak op pensioen, in het geval dat hare 
echtgenooten in en door de uitoefening van den dienst het 
leven hebben verloren of aan de onmiddellijke gevolgen 
van in en door de uitoefening van den dienst ontstane 
verwonding, verminking of lichaamsgebreken, binnen een 
jaar na het ontstaan daarvan zijn overleden, mits het 
huwelijk niet na de verwonding, verminking of het ont
staan van het lichaamsgebrek is voltrokken. 

Van den termijn van één jaar, bedoeld in het vorige 
lid , mag alleen worden afgeweken , indien uit het getuig
schrift van een geneeskun lige blijkt, dat de dood het 
onmiddellijk gevolg was van vroeger bekomen verwonding, 
verminking of gebrek. 

Het weduwenpensioen wordt bepaald op de helft van het 
pensioenbedrag, waarop de echtgenoot, bijaldien hij tij
dens zijn overlijden 40 jaren had gediend , ingevolge art. 6 
aanspraak zou hebben gehad. 

Artikel 19. 
Het weduwenpensioen neemt aanvang met den dag, 

volgende op dien , waarop het daggeld van den echtgenoot 
ophoudt. 

Ingeval deze ter zake van in en door de uitoefening 
van den dienst bekomen verwonding, verminking oflichaams-
qebreken, reeds in het genot van pensioen gesteld was, 
neemt bet pensioen der weduwe aanvang met den dag, 
volgende op dien , waarop het pensioen van haren echt
genoot heeft opgehouden. 

Wanneer de aanvrage tot het bekomen van weduwen
pensioen niet binnen één jaar, nadat de aanspraak daarop 
is verkregen aan het betrokken Departement van Alge
meen Bestuur is ingediend, gaat het pensioen eerst in 
met het vieren deeljaars, volgende op dat, waarin de aan
vrage is gedaan. 

Is de aanvrage niet binnen vijf jaren, nadat op het 
pensioen aanspraak is verkregen , ingediend , dan is alle 
recht op weduwenpensioen verbeurd. 

Bij hertrouwen houdt het weduwenpensioen op met den 
dag, waarop het huwelijk is voltrokken. 

Artikel 20 . 
Wanneer de mindere-geëmployeerde, werkman of be

diende , die op een der wijzen, bij art 17 vermeld, het 
leven heeft verloren, geen weduwe, maar een of meer 
kinderen, geboren uit een vódr het ontstaan der bij even-
gemeld artikel omschreven omstandigheden voltrokken 
wettig huwelijk, of vóór dat tijdstip gewettigd, achterlaat, 
wordt aan dat kind of die kindereu, zoolang zij beneden 
den ouderdom van achttien jaren en ongehuwd zijn , en de 
Staat niet op andere wijze in hun onderhoud voorziet, een 
onderstand verleend tot gelijk bedrag als het pensioen dat aan 
de weduwe zou zijn toegestaan. Zoodra een der kinderen op
houdt aanspraak te hebben op onderstand , gaat zijn aandeel 
over op de overblijvende, daarop aanspraak hebbende kinderen. 

Op den onderstand der kinderen zijn ook de bepalingen 

A r t i k e l Ï O . Artikel 16. 

Artikel 13. Art ikel IS . 
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vuu de 1ste, 2de, 3do en 4de alinea van art. 19 van toe
passing. 

De bepaling«n van dit artikel zijn mede van kracht voor 
de nagelaten wettige en gewettigde kinderen vnn vrouwe
lijke personen , bedoeld in art. 1, die — hetzij weduwe 
zijnde, hetzij eenen echtgenoot hebbende, die volstrekt tot 
handenarbeid ongeschikt i s , — bet leven verloren hebben 
op eene der wijzen, bij art. 17 vermeld. 

Artikel 2 1 . 

Aan de vrouw of wettige en gewettigde kinderen van 
een mindere-geemploycerde, werkman of bediende, bedoeld 
in de 1ste afdeeling dezer wet , kan tijdelijk een onderstand 
worden verleend in het geval , dat haar echtgenoot of hun 
vader, bij de uitvoering van eene dienstverrichting is 
vermist gerankt. Het bedrag van dien onderstand zal gelijk 
zijn aan het bedrag van het pensioen of den onderstand, 
waarop de weduwe of de kinderen bij het overlijden van 
haren echtgenoot of hun vader recht mochten hebben. 

De bepalingen betreffende de overige pensioenen en 
onderstanden, zijn ook op dezen onderstand, tijdelijk daar
voor in de plaats tredende , toepasselijk. 

Artikel 22. 
Bijaldien eene weduwe, die in bet genot is van een 

wed u wen pensioen , een huwelijk aangaa t , of wanneereene 
weduwe gepensionneerd of op weduwenpensioen aanspraak 
hebbende, is overleden en een of meer kinderen aiuwezig 
zijn , geboren uit een wett ig huwelijk van of gewettigd 
door hem, die op een der wijzen, bij art. 17 omschreven , 
bet leven heeft verloren, wordt aan dat kind of die kinde
ren , onder dezelfde voorwaardelijke bepalingen en op den
zelfden voet als in art. 20 zijn vastgesteld, de daarbij be
paalde onderstand toegelegd, met ingang van den d a g , 
waarop het weduwenpensioen of daggeld heeft opgehouden. 

Artikel 23 . 
Ingeval de mindere-geëmployeerde, werkman of be

diende, die op eene der wijzen, bij art. 17 omschreven, 
het leven heeft verloren, behalve eene weduwe ook een of 
meer kindereu, door hem in vroeger huwelijk verwekt, 
of vóór het aangaan van het laatste huwelijk gewettigd, 
achterlaat, wordt het aan de weduwe toe te kennen pen
sioen, zoolang dat kind of die kinderen m de omstandig
heden verkeeren, op grond waarvan zij, krachtens de bij 
art. 20 vastgestelde bepalingen, op onderstand aanspraak 
hebben, op naam en ten beüoeve van de weduwe voor de 
ééne helft en van gemeld kind of kiuderen voor de weder
helft verleend. 

Van den dag , dat het kind of de kinderen ophouden op 
onderstand aanspraak te hebben, wordt de weduwe ook in 
bet bezit van de tweede helft van het pensioen gesteld. 

Bij overlijden van de weduwe of wanneer zij in het 
huwelijk treedt, gaat de door haar genotene helft op 
voormeld kind of do voonnolde kinderen over, voor zoo
verre zij, krachtens de bij art. 20 vastgestelde bepalingen 
nog op onderstand aanspraak hebben. 

Mochten er echter een of meer kinderen aanwezig zijn, 
voortgesproten uit haar huwelijk met den in het eerste lid 
van dit artikel bedoelden uiindere-geömployeerde, werkman 
of bediende, of bij of tijdons dat huwelijk gewettigd, 
dan gaan hnre rechten op deze kinderen over. 

Artikel 24 . 
Een weduwe hertrouwd, doch opnieuw weduwe g e 

worden en krachtens haar tweede of nader huwelijk tot 
Rijkspensioen niet of tot minder bedrag gerechtigd, treedt 
weder in het genot van haar vorig pensioen. 

De ingang daarvan wordt, behoudens het voorgeschrevene 
in de 3de en 4de zinsneden van art. 19 bepaald op den 
dag , volgende op dien, waarop baar laatste echtgenoot is 
gestorven, of waarop later het Rijkstrakteuient of pensioen, 
waarvan laatstgemelde in het bezit mocht zijn geweest, 
heeft opgehouden. 

Ingeval er een of meer kinderen , bij haar in vroeger 
huwelijk verwekt of bij of tijdens dat huwelijk gewettigd , 
krachtens art. 22 in het genot zijn van onderstand, wordt 
de weduwe niet eerder in haar vorig pensioen hersteld , 

dan met den dag , \olgende op dien, waarop de onder
stand aan bet kind of de kinderen toegekend, geheel 
heeft opgehouden. 

Artikel 2». 
Bij het overlijden van een mindere-geömployeerdü, 

werkman of bediende, wiens huwelijk door echtscheiding 
ontbonden is, worden de wettige en gewettigde kinderen, 
met betrekking tot de aanspraak op onderstand, metouder-
looze kinderen gelijkgesteld. 

Artikel 26. 
Wanneer de in de tweede afdeeling dezer wet bedoelde 

personen aanspraak op hooger pensioen of onderstand moch
ten kunnen doen gelden dan aan hen is verleend, worden 
zij alsnog in het genot van dut hooger pensioen of dien 
hoogeren onderstand gesteld, mits de aanvrage daartoe 
binnen den tijd van één jaar, nadat het pensioen of de 
onderstand is aangevangen , aan bet betrokken Departe
ment van Algemeen Bestuur zij ingezonden. 

» Die verhoogin^ gaat in met den d a g , waarop de aan
vraag bij bet betrokken Departement is ontvangen. 

l i lde AFDEELING. 

Algemeene bepalingen. 

Artikel 27. 

De pensioenen, onderstanden en verhoogingen worden 
op voordracht van het Hoofd van het betrokken Departe
ment van Algemeen Besluur door Ons toegekend. 

Van de gronden, waaron het pensioen of de onderstand 
is verleend, wordt in Ons besluit melding gemaakt. 

Bij de aanbieding van de begrooting van Staatsuitgaven 
wori t jaarlijks aan de Staten-Generaal eene lijst overge
legd van de sedert de indiening der vorige begrooting 
verleende pensioenen en onderstanden. 

Deze lijst bevat: 

a. de namen der gepensionneerden of onderstand g e 
nietenden ; 

b. hun ouderdom en hunne laatste betrekking; 

c. de gronden , waarop bet pensioen of de onderstand 
is verleend; 

d. de artikelen der wet , krachtens welke het pensioen 
of de ondurstaud is verleend ; 

e. het bedrag van bet pensioen of den onderstand. 

Artikel 28. 
De pensioenen en onderstanden worden in volle guldens 

verleend. 
ünderdeelen van een gulden komen daarbij voor een 

gulden in berekening. 

Artikel 29. 
De pensioenen en onderstanden worden op naam van de 

belanghebbenden , ten laste van den Staat , in het Grootboek 
der pensioenen ingeschreven en van die inschrijving wordt 
een bewijs uitgereikt. 

De uitbetaling geschiedt volgens de regelen door Ons 
te stellen. 

Artikel 30 . 
Bij overlijden van den titularis wordt het pensioen of de 

onderstand uitbetaald tot het einde van iiet kwar taa l , 
waarin het overlijden beeft plaats gehad. 

Artikel 31 . 
De soldij en de toelage, verbonden aan de Militaire 

Willemsorde en aan de benoeming van Broeder der Orde 
van den Nederlandschen Leeuw, worden tegelijk met het 
pensioen en den onderstand genoten. 

file:///olgende
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Artikel SS. 
Indien met de beslissing op eene aanvrage tot toekenning 

of verhooging van een pensioen of onderstand, waarop 
naar de bepalingen dezer wet aanspraak kan worden 
gemaakt, door den of de belanghebbende geen genoe
gen wordt genomen, is deze bevoegd, binnen drie 
maanden nadat die beslissing te zijner of harer kennis is 
gebracht, te verzoeken dat omtrent de bezwaren het ge
voelen wordt ingewonnen van de afdeeling VHD den Raad 
van State, bedoeld bij het 2do lid van art. 13 der wet 
van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129); wanneer in-

evolge het bepaalde bij dit artikel het gevoelen van den 
aad van State, bedoeld bij het 2de lid van art. 19 der 

wet van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129) wordt 
ingewonnen, wordt de zaak behandeld op de wijze, 
vastgesteld voor de behandeling van geschillen van bestuur. 

Artikel SS. 
De pensioenen en onderstanden zijn onvervreemdbaar. 
De titularis kan daarover op geeuerlei wijze beschikken, 

ook niet door verpanding of beleening. 
Indien hij last geeft om het pensioen of den onderstand 

voor hem te ontvangen, kan hij die lastgeving altijd 
herroepen. 

Alle overeenkomsten, hiermede strijdig, zijn nietig. 
Deze bepalingen worden op het bewijs van inschrijving 
van het pensioen of den onderstand uitgedrukt. 

De voorschotten door gemeentebesturen, liefdadige of 
tot algemeen nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen matige rente , op voorschreven pensioenen of 
onderstanden verstrekt en tot zekerheid waarvan de be
wijzen van inschrijving in het bezit van die lichamen 
worden gesteld, zijn niet onder de bij deze wet verboden 
beleeningen begrepen , mits de voorwaarden, volgens welke 
die voorschotten geschieden, zijn goedgekeurd door den 
Minister van Financien. 

Artikel 34. 
Op de pensioenen kunnen, ten behoeve van particuliere 

schuldeiKchers, alleen kortingen worden toegestaan, ter 
zake van gelden, verschuldigd wegens woning, kleeding 
en verdere noodwendige levensbehoeften, verstrekt ten 
behoeve van den gepensionneerde of zijn getin 

Voor de genoemde onderwerpen kan het Hoofd van het 
betrokken Departement van Algemeen Bestuur, onver
schillig de hoegrootheid <ier verschuldigde SOES, na een 
ingesteld onderzoek, in den geest der bepalingen van de 
wet van 24 Januari 1815 (Staatsblad n . 5), korting ver-
leenen, hoogstens tot een zesde van de pensioenen meer 
bedragende dan honderd gulden in het jaar, en hoogstens 
tot een achtste van die van honderd gulden of dnnr beneden. 

Indien de schuldeischer, naar aanleiding van het voor
schreven onderzoek, naar den rechter verwezen en de 
schuldenaar tot het betalen der proceskosten veroordeeld 
is, kan de korting tevens worden verleend voor het beloop 
der kosten door den schuldeischer gemaakt. 

Op de onderstanden voor kinderen kan geen korting ten 
behoeve van particuliere schuldeischers worden verleend. 

Art ikel 3* . 
Het pensioen en de onderstand vervallen wanneer de 

titularis: 
a. naturalisatie in een vreemd land aanneemt; 
b. buiten Onze toestemming, hetzij zich in vreemden 

krijgsdienst begeeft, hetzij een ordeteeken, titel, rang, 

waardigheid of openbare bediening aanneemt, welke door 
eene vreemde Mogendheid of Regeering zijn verleend of 
opgedragen. 

Artikel 80. 

Hij, die tot gevangenisstraf van drie jaren of zwaardere 
straf onherroepelijk is veroordeeld, mist van het tijdstip 
af, waaroj) die veroordeeliug onherroepelijk is geworden , 
totdat hij de straf zal hebben ondergaan of daarvan kwijt
schelding zal hebben bekomen, het genot van pensioen. 

Wij behouden Ons voor, daartoe termen vindende, over 
het pensioen van den veroordeelde, zoolang deze van het 
genot daarvan verstoken is , te beschikken ten behoeve 
van zijne vrouw, of wel van zijne kinderen, die beneden 
den leeftijd van achttien jaren en ongehuwd zijn. 

Betreft de bepaling, in de eerste zinsnede voorkomende, 
het pensioen eener weduwe, dan kan daarover door Ons, 
op dezelfde wijze en onder dezelfde bepalingen als in de 
tweede zinsnede zijn vermeld , ten behoeve van de kinderen, 
die daarop in geval van haar overlijden aanspraak zouden 
hebben, worden beschikt. 

Het eerste lid van dit artikel geldt niet voor veroordeel
den , die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld, gedurende 
den tijd, dat zij zich onvoorwaardelijk in vrijheid bevinden. 

Artikel 37. 

De termijnen van een pensioen of onderstand, welke 
niet zijn ingevorderd binnen één jaar na den eersten dag 
der betaalbaarstelling, wordon niet meer uitbetaald. 

Is de invordering achterwege gebleven gedurende vijf 
achtereenvolgende jaren, dan is het pensioen of de onder
stand vervallen. 

Wij behouden Ons voor de titularissen, die dit mochten 
verzoeken, in het genot van hun vervallen pensioen of 
onderstand te herstellen. 

Dit genot zal in het hierbedoeld geval ingaan met het 
vierendeeljaars, volgende op dat, waarin het verzoek 
gedaan is. 

S L O T B E P A L I N G . 

Artikel 38. 

De tegenwoordige wet treedt in werking met 1 Januari 
1891 , doch blijft buiten invloed op het bedrag der pen
sioenen en onderstanden, vóór dien dag verleend. 

Met dat tijdstip vervallen de wetten: 
1°. van 24 Juni 1854 (Staatsblad n°. 92), met de daarin 

later gebrachte wijzigingen; 
2°. van 27 Mei 1865 (Staatsblad n°. 39), en 
3°. van 30 December 1887 (Staatsblad n°. 255). 
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden 

geplaatst, en dat alle MinisterieeleDepartementen, Auto
riteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister tan Marine , 

De Minister van Oorlog, 


